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Top Metālapstrādes mācību
parks

Finišam tuvojas vairāk
nekā 400 kvadrātmetru
plašo telpu remonts
Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcā, kur atradīsies
viena no Latvijā modernākajām metālapstrādes mācību bāzēm.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau pavisam drīz tiks pabeigts remonts 445 kvadrātmetrus lielā telpā Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcā,
kur tiks izveidota viena no Latvijā modernākajām
metālapstrādes mācību bāzēm – Metālapstrādes
mācību parks – ar augstas klases profesionālajām
tehnoloģijām. Tajā varēs mācīties gan jaunie speciālisti, gan pieaugušie, kuri mainīs profesiju vai
pilnveidos savas prasmes. Plānots, ka līdz gada
beigām te tiks uzstādītas arī modernas iekārtas, bet
intensīvs mācību process varētu sākties janvārī.
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra (JRPIC)
Metālapstrādes apmācības filiāles vadītājs Māris Ernstsons
stāsta, ka šobrīd noslēgumam
tuvojas telpas remonts, kurā
atradīsies jaunā mācību bāze.
«Palicis vēl tikai pabeigt darbu – nokrāsot sienas, sakārtot

ieeju pie trepju daļas un pārslīpēt grīdu, kas tehniski ir ļoti
piemērota, taču jāatsvaidzina,»
teic M.Ernstsons. Runājot par
paveikto, viņš stāsta, ka te
ieguldīts gan liels darbs, gan
lieli līdzekļi. Jāpiebilst gan,
ka sakārtošana tiek veikta par
ēkas saimnieka – Jelgavas Ma-

šīnbūves rūpnīcas – līdzekļiem,
Jelgavas pašvaldība telpas īrēs.
«Ir ielikti jauni logi, nosiltinātas sienas, lai novērstu visus
iespējamos siltuma zudumus,
renovēta apkures sistēma. Es
gan gribētu teikt, ka tā izveidota no jauna. Veikti arī visi
nepieciešamie darbi, lai savestu
kārtībā elektroinstalāciju. Ņemot vērā, ka mums būs būtisks
elektrības patēriņš, jaudai ir
jābūt pietiekami lielai un elektrības piegādei – augstā līmenī.
Ne kurā katrā vietā iespējams
darbināt šīs iekārtas, un šis
ir viens no iemesliem, kāpēc
jauno bāzi veido tieši šeit. Patiesībā es pat gribētu teikt, ka
šeit ir veikts liels kosmētiskais
remonts, kuru var pielīdzināt
kapitālajam remontam,» stās-

ta vadītājs, piebilstot, ka drīz
pilnībā būs radīti visi apstākļi,
lai te varētu ielikt iekārtas
un sākt darbu. Jāpiebilst, ka
jaunajās telpās jau atrodas atsevišķas iekārtas, daļu no tām
sagādājis Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas īpašnieks Pēteris Bila.
«Viņš vienmēr bijis gatavs
atbalstīt mācību procesu visos
iespējamos veidos. Tieši tāpēc
te veikts gan remonts par viņa
līdzekļiem, gan viņš mums
uzdāvinājis dažas iekārtas,»
stāsta M.Ernstsons.
Kamēr remontdarbi rit savu
gaitu, šonedēļ jau parakstīts
piegādes līgums ar SIA «Instro»
par metālapstrādes aprīkojuma
un apmācībai nepieciešamo
datorprogrammu piegādi.
(Turpinājums 3.lpp.)

Ūdensskaitītāju rādījumus var nodot elektroniski
 Ilze Knusle-Jankevica

Namu apsaimniekotājs
«Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde»
(JNĪP) izveidojis jaunu
saziņas sistēmu, lai
nodrošinātu operatīvāku un efektīvāku
informācijas apmaiņu
un komunikāciju starp
uzņēmumu un klientiem. Šobrīd jauno
sistēmu jau izmanto
ap simts uzņēmuma
klientu, informē JNĪP
valdes loceklis Juris
Vidžis.
«Esam izveidojuši elektronisku sistēmu, kas ļauj mūsu
klientiem iegūt informāciju par
savas mājas finansiālo stāvok-

li kopumā, līdzekļu uzkrājumu, veiktajiem remontdarbiem
mājā, to izmaksām un citiem
ieņēmumiem vai izdevumiem,»
idejas būtību skaidro JNĪP
vadītājs.
Tāpat iedzīvotājiem elektroniski ir iespēja nodot savu
ūdensskaitītāju rādījumus,
elektroniski sazināties ar savu
mājas vecāko, citiem sistēmā
reģistrētajiem mājas dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem,
uzdot jautājumus un izteikt
ierosinājumus pārvaldniekam,
saņemt noderīgu informāciju,
pieprasīt un saņemt rēķinus par
JNĪP un SIA «Fortum Jelgava»
pakalpojumiem uz savu e-pasta
adresi. Turklāt plānots, ka ar
laiku elektroniski piedāvāto pakalpojumu klāsts palielināsies.
J.Vidžis norāda, ka šī saziņas

forma, kas pēc darbības principa atgādina zināmo portālu
«draugiem.lv», ļauj ne vien
iedzīvotājiem nodot skaitītāju
rādījumus un saņemt informāciju, bet arī JNĪP ātrāk reaģēt
uz situāciju. «Bija situācija, kad
kādā daudzdzīvokļu mājā vienā
no dzīvokļiem notika remontdarbi un tika veikta dzīvokļa
pārbūve. Mums par to paziņoja
kaimiņi, un mēs, operatīvi reaģējot, konstatējām, ka šie darbi
ar mums nemaz nav saskaņoti,»
tā J.Vidžis, sakot paldies iedzīvotājiem par atsaucību un to,
ka viņi vienaldzīgi nenoskatās
uz apkārt notiekošo.
Sistēmā var reģistrēties ikviena dzīvokļa, kura apsaimniekotājs ir JNĪP, pārstāvis. Augustā,
izsūtot rēķinus par jūlijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēgtajā

aploksnē norādīts drošības kods,
kurš jāievada, autorizējoties
sistēmā. To savukārt var izdarīt JNĪP mājas lapā: www.nip.
lv. Jāpiebilst, ka drošības kods
turpmāk tiks norādīts ikmēneša
rēķinā un tie, kas izlems sistēmā
reģistrēties vēlāk, varēs to izdarīt jebkurā laikā.
J.Vidžis uzsver, ka reģistrācija
sistēmā nav obligāta un neuzliek
iedzīvotājiem nekādus pienākumus, bet gan sniedz iespēju
saņemt pakalpojumus elektroniski. «Turklāt saziņa nav anonīma, kā tas nereti ir, ja klients
zvana dispečeram,» tā JNĪP valdes loceklis, uzsverot, ka viens
no jaunās sistēmas sniegtajiem
ieguvumiem ir arī tas, ka starp
uzņēmumu un klientiem izveidojas kontakts un komunikācija
tiek personificēta.
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Jūlija populārākais
sportists – Roberts Bāriņš
 Ritma Gaidamoviča

«Populārākā titulu noteikti ieguvu, pateicoties
saviem un vecāku draugiem, kas mani atbalstīja. Tas ir patīkami – būt
mēneša populārākajam
sportistam. Protams,
nedaudz jau jūtos kā
varonis, taču priekšā vēl
daudz darba, lai arī turpmāk sasniegtu labus
rezultātus,» teic jūlija
populārākais sportists
BMX braucējs Roberts
Bāriņš.
Noslēdzies portāla www.jelgavasvestnesis.lv interneta balsojums
par jūlija populārāko sportistu
pilsētā. Par pagājušā mēneša populārāko kļuvis BMX braucējs
R.Bāriņš, kurš ieguva 4. vietu
krūzeru 15–16 gadu grupā Eiropas čempionātā BMX. Viņš titulu
saņēma ar 1290 balsīm. Sportistam
pirmdien sākusies treniņnometne
Ventspilī, uz kuru viņš devās pēc
balvas saņemšanas, lai trenētos un
nedēļas nogalē cīnītos par Ventspils
un A.Lemberga kausu. Sportists
izsaka minējumu, ka rezultātiem
vajadzētu būt labiem. Jaunietis
atzīst, ka šobrīd viņš lielas cerības,
lai uzlabotu savus rezultātus un
sasniegtu augstākas virsotnes, liek
uz blakus Zemgales Olimpiskajam
centram uzbūvēto jauno BMX trasi. «Ir gandarījums, ka manu sniegumu novērtē arī pilsētas vadība.
Sportistam ir svarīgi gan stāvēt uz
pjedestāla pēc sacensībām, gan lai
viņa panākumus pamana citi,» tā
R.Bāriņš, piebilstot, ka šai sezonai
gatavojies Valmierā, var teikt, pat
dzīvojis šajā pilsētā, bet nu ar prieku uztver faktu, ka septembrī jaunajai sezonai jau varēs gatavoties
tepat mājās – Jelgavā. Viņam vēl
5. un 6. septembrī priekšā Latvijas
čempionāta noslēguma posms, kas
notiks Valmierā.
Otrā vieta mēneša populārākā

Foto: Ivars Veiliņš
sportista interneta balsojumā
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
R.Bāriņa kolēģim BMX braucējam
Kristenam Krīgeram. Jāatzīst, ka
starp abiem puišiem visa balsojuma garumā bija sīva cīņa, viss
izšķīrās tikai pēdējās dienās – ilgu
laiku līderos bija K.Krīgers. Arī
Kristens šobrīd atrodas Ventspilī,
bet 5. un 6. septembrī cīnīsies
Latvijas čempionātā. Viņš šobrīd
kopvērtējumā pēc visiem posmiem
atrodas pirmais un cer šo vietu arī
saglabāt.
Mēneša populārākais sportists
otrdien tika sveikts reizē ar sporta
laureātiem un čempioniem, kuri
jūnijā un jūlijā uzrādījuši augstus
rezultātus sportā.
Uz jūlija populārākā sportista
titulu vēl kandidēja «Olimpiskā
ringa» bokseris Artjoms Haņevičs
(137 balsis), BJSS kanoe airētājs
Gatis Pranks (282 balsis), kluba
«KC» smaiļotājs Mārtiņš Upītis
(85 balsis) un BMX kluba «Mītavas
kumeļi» pārstāvis K.Krīgers (1192
balsis). Jāpiebilst, ka mūsu labākie
airētāji šobrīd atrodas pasaules
čempionātā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pieci mēneša populārākie
sportisti, kuri būs ieguvuši visvairāk balsu, piedalīsies interneta
balsojumā par gada populārākā
sportista titulu.

SIA «Jelgavas ūdens» informē
Sakarā ar inženierkomunikāciju izbūves darbu veikšanu objektā
«Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā no Pūra ceļa līdz
5. līnijai» tiks pārtraukta ūdens piegāde:
1. 2010. gada 23. augustā no plkst.9 līdz 18 no Atmodas ielas līdz 6.
līnijai;
2. 2010. gada 25. un 26. augustā no plkst.9 līdz 17 no Atmodas ielas
līdz Miezītes ceļam.
Pasūtītājs – JPPA «Pilsētsaimniecība», darbus veic CBS «Igate», tālr. 29426734.

Aicinām jelgavniekus 23. augustā pulksten 15
piedalīties Baltijas ceļa atceres pasākumā Svētbirzī, pieminot
Molotova–Rībentropa noziedzīgo paktu un tā sekas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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viedokļi

Vēl pirms gadiem tas šķita pat neiespējami – fiziska persona bankrotē –, bet nu jau kādu
laiku tā ir realitāte, ko izmanto ne viens vien iedzīvotājs, kurš vairs nespēj pavilkt lielo kredītu
nastu. Šobrīd gan bankrota procedūru uzsācis neliels skaits cilvēku, taču pieļaujams, ka ar
šā gada novembri, kad stāsies spēkā Maksātnespējas likuma jaunā redakcija, kas paredz šo
procedūru krietni atvieglot, viņu skaits strauji pieaugs un būs mērāms jau daudzos tūkstošos. Latvijas Kredītņēmēju apvienība izmaiņas likumā jau pasludinājusi par savu uzvaru un
iespēju cilvēkiem, kas smok zem kredītu nastas. Citādi ir ar bankām – Latvijas Komercbanku
asociācijas prezidents Teodors Tverijons biznesa portālam Nozare.lv pauž neizpratni par to,
kāpēc tik dedzīgi valsts līmenī notiek mēģinājumi aizstāvēt šauru kredītņēmēju grupu, bet
netiek aizstāvēts cilvēku vairākums. Viņš uzsvēris, ka banku zaudējumi no Maksātnespējas
likuma normu piemērošanas ietekmēs arī citus klientus, kuriem nākotnē būs augstākas kredīta
saņemšanas izmaksas, kā arī ierobežotākas iespējas saņemt hipotekāros kredītus.
Kurš iegūs un kurš zaudēs līdz ar jaunajām likuma normām, «Jelgavas Vēstnesis» apkopo
viedokļos.

Bankrotējuši jau 142
cilvēki; nākamgad viņu
skaits būtiski augs

Jānis Āboliņš, Latvijas
Kredītņēmēju apvienības
jurists:
«Vienkāršs piemērs: cilvēkam ir kredītā paņemts dzīvoklis, bet viņš vairs nespēj
par to maksāt; cilvēks izvēlas
caur tiesu iet maksātnespējas
procesu un pasludināt sevi
par bankrotējušu – dzīvokli
viņam atņem, izsola un tad
vēl vismaz trīs gadus jāmaksā
30 procenti no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā 60
lati mēnesī kreditoriem. Pēc
šī termiņa cilvēks būs pilnībā brīvs no parādsaistībām
un varēs visu sākt no jauna.
Tā ļoti vienkāršoti varētu
parādīt, kā darbosies jaunā
Maksātnespējas likuma redakcija. Šobrīd, kad spēkā vēl
ir vecā likuma norma, kas šo
procesu pagarina par aptuveni deviņiem mēnešiem un
arī cilvēkam izmaksā krietni dārgāk, valstī nemaz tik
daudz fizisko personu maksātnespējas lietu nav uzsākts
– līdz šim tiesā pieteikumus
ir iesniegušas 340 personas,
bet reāli apstiprināti maksātnespējas gadījumi ir 142
lietās. Taču pieļauju, ka līdz
ar jauno likuma redakciju to
skaits tuvākā gada laikā ļoti
būtiski pieaugs.
Būtiskākais ieguvums
– pieņemu, ka bankas līdz
ar jauno likumu vienkārši
nepieļaus, ka daudzas lietas
nonāk līdz maksātnespējai,
jo tajā gadījumā tās ļoti labi
apzināsies, ka būs zaudētājas. Reāla situācija, kas bieži
praksē notiek šodien, – ir
viens skolotājs, policists vai
ārsts, kuram vēl pirms pāris
gadiem alga bija ap 500 latu
un kredītos mēnesī bija jānomaksā 170 lati. Viņš to spēja
pavilkt, bet tagad, kad alga
samazināta līdz 250 latiem,
kā var samaksāt tos 170 latus mēnesī?! Un te nu cilvēki
aicina bankas atcerēties pašu
deklarēto – ka kredītmaksājums mēnesī nevar pārsniegt

30 procentus no ienākumiem.
Jā, un šie ārsti, skolotāji un
pārējie uz to arī aicina bankas
– vismaz uz laiku, kamēr viņu
algas ir tik ļoti «apcirptas»,
maksājumu samazināt, lai tas
būtu cilvēcīgi veicams. Taču
ko bankas – nevis nāk pretī,
bet, gluži pretēji, cilvēku vēl
vairāk smacē. Nu tad, lūk, būs
bankām šis Maksātnespējas
likums, un, ja pašas nespēs
vienoties ar klientu, likums
noteiks šos 30 procentus no
ienākumiem bankrota gadījumā. Vienu daļu cilvēku šobrīd
varbūt vēl baida tas, ka pēc
šādas bankrota procedūras
viņš nekad mūžā kredītu
vairs nedabūs. Es teiktu tā
– ja šādu bankrota procedūru
ir tik maz kā šobrīd valstī,
tad šāda bankas darbība nākotnē ir reāla. Nu kas tur
ko pārsimts bankrotējušos
cilvēkus izsvītrot no saviem
sarakstiem un aizliegt viņiem
kredītu ņemt nākotnē?! Taču
pavisam cita aina būs jau
pēc pāris gadiem, kad šādi
bankrotējušo cilvēku būs
tūkstošiem. Ko tad tās bankas
darīs? Vispār vairs neizsniegs
kredītus? Piedodiet, bet kas
tad ir šis kredītņēmējs un
parādnieks šodien – aktīvais
Latvijas iedzīvotājs, un tikai
uz tādiem banka var pelnīt.
Vai tiešām kāds domā, ka bankas pelņa nāk no kredītkaršu
izsniegšanas pensionāriem?!
Piemēram, Lielbritānijā gada
laikā ir uzsāktas 75 000 maksātnespējas lietu un bankas
tur nebūt nav izbeigušas savu
darbību, arī no kreditēšanas
nav atteikušās. Vēl vairāk
– zinu konkrētus gadījumus,
kad cilvēks ir pabeidzis maksātnespējas procesu, jo nevarēja par diviem īpašumiem
samaksāt. Tagad viņš iet uz
banku un saka – jā, es kļūdījos, divus īpašumus pavilkt
nespēju, bet to vienu dzīvokli
gan es gribētu atgūt. Un ziniet ko? Banka viņam atver
jaunu kredītlīniju, un cilvēks

sāk jaunu kredītvēsturi. Tāpēc es domāju, ka šis modelis
nākotnē būs reāls arī Latvijā.
Protams, Lielbritānijā maksātnespējas procesu ir iespējams veikt īsākā laika periodā
un tas arī izmaksā lētāk. Nav
noslēpums, ka daudzi latvieši
izvēlas šo procesu veikt tieši
tur, taču tas ir tādos gadījumos, ja cilvēks jau vairākus
gadus tur atrodas peļņā. Ir
gan atsevišķi gadījumi, kad
arī šejienes cilvēki interesējas par iespēju bankrotēt
Lielbritānijā, bet tas tomēr
nav nopietni, jo tev vismaz
pusgadu ir jābūt godīgam
nodokļu maksātājam Anglijā,
lai šo procesu uzsāktu.
Piekrītu, ka ne pārāk godīgi
likumā iestrādātas normas
par galvotāju, kuram jābankrotē līdz ar kredītņēmēju.
Diemžēl mums neizdevās
panākt izdevīgāku nosacījumu iestrādāšanu likumā. Un
tāpēc es tikai varu atzīt, ka
šajā jomā tā tiešām ir bēdu
ieleja, kurā līdzatbildība būtu
jāuzņemas arī bankām. Šiem
galvotājiem, kurus banka pati
palīdzēja pierunāt ar tekstu:
«Jums jau nekas nebūs, tā
taču ir tikai formalitāte!»,
– tagad vajadzētu masveidā
doties uz bankām un par šo
līdzatbildību atgādināt. Šobrīd mana prakse liecina, ka
visstingrāk pret galvotājiem
vēršas «Nordea» un «Parex»
bankas, šīs pašas bankas arī ir
visnaskākās uz līgumsoda iekasēšanu atšķirībā no zviedru
bankām.
To, ka bankām šie maksātnespējas procesi būs ļoti
neizdevīgi, apliecina kaut
vai tāds fakts – 52 cilvēkiem,
kuriem jau ir pasludināts
maksātnespējas process, kopējās parādsaistības ir 20 miljoni latu. Pēc maksātnespējas
procesa iziešanas viņi bankai
būs nomaksājuši labi ja vienu trešdaļu no šīs summas
– pārējais būs bankas zaudējumi. Es, protams, negribu
apgalvot, ka simtprocentīgi
visos gadījumos kredītņēmēju
nespējā norēķināties vaina
būtu jāuzņemas bankām, bet
procentos 80 tā tas arī ir, jo
bankai ir jābūt līdzatbildīgai
par nesamērīgi dāsnu kredītu
došanu. Arī starp tiem, kuri
šobrīd uzsāk maksātnespējas
procesu, pārsvarā ir cilvēki,
kuri iegādājušies savu vienīgo
mājokli vai vasarnīcu, kā arī
tādi, kas bijuši galvotāji savam personīgajam biznesam.
Labi ja 20 procenti no viņiem
ir tie, kurus mēs varētu dēvēt par spekulantiem – tādi,
kuriem ir trīs un vairāk īpašumi.»
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«Ne mirkli nenožēloju, ka esmu
pasludināts par bankrotējušu»
Ivo, jau pasludināts par maksātnespējīgu:
«Vienīgais, ko
es nožēloju, – ka
neuzsāku maksātnespējas procedūru
agrāk. Citu neko es
nenožēloju. Mūsu
ģimene nonāca
neapskaužamā
situācijā. Bijām iegādājušies kredītā dzīvoklīti, kur
dzīvojām ar sievu un savu bērniņu,
pieteicās otrs mazulis, un sapratām,
ka kļūst par šauru. Ekonomiskā
situācija laba, pelnījām neslikti
un nolēmām meklēt jaunbūvi, lai
ģimene varētu pārcelties uz savu
māju... Un tajā brīdī arī viss sabruka – jaunbūvi noskatījām, kredītā
nopirkām, taču, kā bijām ieplānojuši, dzīvokli vairs pārdot neizdevās
– sākās krīze. Tā arī palikām ar
diviem īpašumiem uz kakla un
milzīgu bankas kredītu – 185 000
latu: dzīvoklis un jaunbūve kopā.
Sākumā, protams, cītīgi maksājām
700 latu mēnesī, bet tad mana
alga saruka par 60 procentiem, un
tas vairs nebija reāli. Banka pretī
nenāca, sākās terors no viņu puses
– arī manu piedāvājumu uz gadu
samazināt maksājumu līdz 300
latiem un pēc tam atkal pārskatīt
viņi nepieņēma. Tāpēc arī neatlika
nekas cits, kā uzsākt bankrota
procedūru. Šobrīd jau tiesa mani
ir pasludinājusi par bankrotējušu
– izeju maksātnespējas procesu.
Jā, protams, ja būtu nogaidījis
līdz novembrim, kad stājas spēkā
likuma jaunā redakcija, man tas
būtu lētāk un ātrāk, taču es gaidīt
vairs nevarēju. Šobrīd sanāk, ka
katru mēnesi maksāju 180 latus
maksātnespējas administratoram

un 20 latus kreditoriem, bet zinu,
ka pēc četriem gadiem un astoņiem
mēnešiem tas būs beidzies un es no
parādiem būšu ārā. Protams, tagad
vēl administratoram jārīko izsole
un jāpārdod abi mani īpašumi, bet
tā jau ir formalitāte. Mans plāns
liecina, ka šo nepilnu piecu gadu
laikā, ierēķinot provizorisko summu, ko šobrīd izsolēs varēs dabūt
par abiem maniem īpašumiem,
kreditoram būšu nomaksājis 41 000
latu, tas nozīmē, ka vairāk nekā 140
000 latu būs bankas zaudējums, lai
gan es to tā nesauktu – šādu rezultātu bankas ir nopelnījušas savas
aktīvās darbības rezultātā.
Vai nebaida tas, ka pēc šī procesa
nekad vairs nevarēšu pretendēt
uz kredītu bankās? Laikam nē, jo
ir jautājums, vai es pēc šī visa vēl
kādreiz spēšu uzticēties bankai.
No otras puses – kur tās bankas
liksies? Ja tās gribēs darboties, tik
un tā būs spiestas izsniegt kredītus
– jā, tādiem kā man droši vien uz ne
tik izdevīgiem nosacījumiem, bet
gan jau dos.
Prognozēju, ka novembrī, kad
maksātnespējas process kļūs vieglāks, tādu kā es būs ļoti daudz, jo
tā tomēr ir iespēja godīgā ceļā visu
sākt no gala. Ceru, ka pēc pieciem
gadiem arī es varēšu visu sākt no
sākuma.»

Baida galvotāju liktenis

Aigars Sviķis, apsver iespēju
bankrotēt:
«Ja bankas mani turpinās tādā
pašā stilā piežmiegt, tad noteikti
nāksies uzsākt savu maksātnespējas procesu. Mans stāsts ir vienkāršs
– nolēmu ieguldīt naudu un uzsākt
pats savu nodarbi: kā privātpersona
garantēju kredītu savam mikrouzņēmumam, iegādājos smago auto,
ar ko piegādāju būvmateriālus
citām firmām. Tobrīd darba patiesi
bija pietiekami – man uz vienu
mašīnu bija noslēgti piegādes līgumi ar astoņām Rīgas firmām.
Kaut vai vienkārši padomājot – nu
nevar vienā dienā visi šie līgumi
pēkšņi pazust. Bet diemžēl tā notika – iestājoties krīzei un sarūkot
celtniecības darbiem, pavisam īsā
laikā bankrotēja visas šīs astoņas
firmas. Līdz ar to arī mans darbs
vairs nebija pieprasīts. Mašīna ar
visām kredītsaistībām palika, bet
izmaksāt to vairs nespēju. Bankas
nostāja bija vienkārša – maksāt
nevari, ķīlu atņemam. Un viņi pat
nepieļāva iespēju, ka es pats varētu
šo smago auto notirgot, lai gan biju
atradis pircēju, kurš bija gatavs to
pirkt par 7000 latu (kredītsaistības
– 14 000 latu –). Banka mašīnu
paņēma un pati pārdeva par 2,5
tūkstošiem latu. Tā nu es tagad
esmu neapskaužamā situācijā

– mašīnas jau
man vairs nav,
bet ir kredīts
vairāk nekā
desmit tūkstoši. Gribēja jau
arī vēl dzīvokli
atņemt, kas
bija ķīlā, bet
par to cīnos. Tagad ir skaidrs
– ja šis strupceļš
turpināsies, tad
maksātnespēja ir vienīgā izeja.
Baida tikai tas, ka jaunais likums
nosaka – līdz ar mani jābankrotē arī
maniem galvotājiem, taču manā gadījumā tie ir mani ģimenes locekļi,
un to nu man negribētos piedzīvot.
Tāpēc es uzskatu, ka šo atviegloto
iespēju bankrotēt ļoti izdevīgi ir
izmantot tiem, kuri kredītu ņēmuši,
par galvotājiem pieaicinot pilnīgi
svešus cilvēkus. Tad jau cilvēkam
galva nesāpēs – viņš savus milzu parādus varēs norakstīt, bet galvotāji
nonāks neapskaužamā situācijā.
Varbūt tiem, kuri tiešām kredītus
ņēma, lai vienkārši pa lēto pirktu un
pa dārgo pārdotu, vai dzīvoja pāri
saviem līdzekļiem, kredītā ņemot
pārmērīgi dārgus auto, arī varētu
pārmest un vainot pašus, taču
manā gadījumā tā nav. Es naudu
aizņēmos, lai ieguldītu un sāktu
kaut kādu attīstību, bet, redz, kas
no tā iznāca... Mani pilnīgi nebaida
arī tas, ka nākotnē neviena banka
man varētu kredītus nedot. Pēc
piedzīvotā esmu ļoti labi sapratis,
ka jādzīvo ir tikai ar to, ko pats vari
nopelnīt – kredīts var iedzīt tikai
izmisumā.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš un no
J.Āboliņa personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat jauno
Zemgales Olimpisko
centru?
Reinis, skolnieks:
– Es pats
trenējos brīvajā cīņā un
ne reizi vien
esmu dzirdējis runājam,
ka arī mūsu
vadība cer uz telpām Olimpiskajā
centrā. Jā, varbūt sportistiem,
kuri trenējas Jelgavas Sporta
hallē, centrs šķiet pilnīgi nevajadzīgs, taču mazākiem klubiem,
kuri izmētāti pa visām pilsētas
malām, tā būs laba vieta, kur
nobāzēties.
Aļesja, apkalpošanas speciāliste:
– Tas ir tikai
pozitīvi un
parāda, ka
mūsu pilsēta
vēl vairāk attīstās, domā
par jaunatni, lai tā vairāk sportotu. Manuprāt, tik moderna
sporta bāze mudinās jauniešus
vēl vairāk nodarboties ar sportu.
Ceru, ka viņi to novērtēs un visu
ātri vien neizpostīs.
Ludmila,
pensionāre:
– Labi būs.
Gribētos gan,
lai domā ne
tikai par jauniešu sporta
iespējām šajā
centrā, bet arī
rīko sportiskas nodarbības pieaugušajiem, lai rosinātu iedzīvotājus piekopt aktīvu dzīvesveidu.
Tiesa, tas jāpiedāvā par saprātīgām cenām, ne tik dārgi kā privātajos sporta klubos pilsētā.
Andrejs Konnovs, pārdevējs:
– Patiesībā
mani tas neskar. Vai pilsētai šāda vērienīga sporta bāze bija
vajadzīga vai nē, manuprāt, to
redzēsim tikai pēc pāris gadiem.
Tad, kad sportisti mums vedīs
zelta medaļas. Jaunā paaudze
parādīs, vai bija vērts ieguldīt tik
lielus līdzekļus.
Mārtiņš Poz
ņaks, topošais futbolists:
– Protams, ka
esmu sajūsmā
par šo faktu.
Arī mums,
futbolistiem,
būs labs stadions, lai trenētos.
Jā, centrs ir tālāk nekā Daugavas
stadions no manām mājām, taču
esmu gatavs doties cauri visai
pilsētai, jo tas būs tā vērts. 2.
septembrī iešu uz atklāšanu.
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Elektrības padeves traucējumi
rada būtiskus zaudējumus
 Ilze Knusle-Jankevica
Biežie negaisi radījuši virkni
neērtību – pārplūdušas ielas un
māju pagrabi, elektrības padeves un telefonsakaru traucējumi, kabeļtelevīzijas un interneta
līniju bojājumi, visbeidzot no
ierindas izgājusi sadzīves tehnika. Nopietni bojājumi vētru
laikā nodarīti arī uzņēmumiem
un pašvaldības iestādēm, tāpēc
tiek apsvērts lūgt «Latvenergo»
kompensēt zaudējumus.
Pēc pēdējiem negaisiem nedēļas
nogalē bojājumi nodarīti vairāku
uzņēmumu un iestāžu infrastruktūrai. Piemēram, «Jelgavas autobusu parkam» sabojāta «Lattelecom»
apkalpotā telefoncentrāle, kā arī
datorsistēma. Arī pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība» radīti
zaudējumi – sadeguši trīs luksofori
un no ierindas bija izsists apgaismojums Pārlielupē un arī centrā. Šie,
protams, nav vienīgie uzņēmumi,
kas negaisa laikā cieta, arī «Jelgavas ūdens» darbs tika traucēts,
savukārt vairāki iedzīvotāji piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu
– no elektrības padeves traucējumiem sabojājās sadzīves tehnika,

gada 1. jūlijam, kā to paredz līguma
noteikumi. «Mēs domājām nevis
par to, lai būtu viegli strādāt, bet
gan par to, kā sagatavot pēc iespējas
labākus speciālistus. Tas nozīmē,
ka sarežģīts būs process, kamēr
mēs visas iekārtas salāgosim, arī
mums pašiem būs jāiziet apmācība,
un domājams, ka intensīvs mācību
process te varētu sākties nākamā
gada janvārī,» tā M.Ernstsons, piebilstot, ka parka izveide ir būtisks
solis JRPIC darbībā. «Tas ir mūsu
izvēlētais ceļš uz Kompetenču centra izveidi, kas palīdzēs pilnveidot
profesionālās izglītības sistēmu ne
tikai Jelgavā, bet arī visā Zemgales
reģionā.»

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas skolā!
Pieteikties sākot ar 23. augustu katru dienu no pulksten 11 – 14.
Skolotāji iepazīstinās ar mūzikas instrumentiem un sniegs konsultācijas.
Papilduzņemšana notiks 2010. gada 30. augustā pulksten 16 šādu instrumentu
spēlē: akordeons, čells, flauta, oboja, klarnete, trompete, saksofons un mežrags.
Tuvākas ziņas pa tālruni 63020203.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla».
Iestājpārbaudījums bērniem no 10 gadu vecuma (5 gadu programmā):
26. augustā plkst.12 un 28. augustā plkst.10.
1. uzdevums Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskas formas
vai sadzīves priekšmetiem.
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas
papīrs (vatmans).
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums Gleznošanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskas formas
vai sadzīves priekšmetiem.
• Izmantojamie materiāli: guaša vai akvareļa krāsas, A3 formāta kartons vai akvareļpapīrs, trauks ūdenim un otas.
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās attiecības, silti – vēsās attiecības
• Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla».
Jauniešiem no 16 gadu vecuma piedāvājam mācīties 3 gadu programmā,
iestājpārbaudījums 28. augustā plkst.10.
1. uzdevums Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai
sadzīves priekšmetiem.
Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas
papīrs (vatmans).
Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums Kompozīcijā – krāsains kompozīcijas uzdevums.
Izmantojamie materiāli: grieznes, lineāls, grafīta zīmulis, cirkulis, līme, 30x30 cm
formāta zīmēšanas papīra loksne (vatmans), dzēšgumija.
Vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas vizuālais izteiksmīgums,
izpildījuma precizitāte.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem:
Iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas veidlapas.
Personu apliecinoša dokumenta (dzimšanas apliecības vai pases) kopija.
Interesēties pa tālruni: 63023768.
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Baseins jau vaļā

galvenokārt televizori un datori.
Sadzīves tehniku un arī daudz
nopietnākas iekārtas nopietni bojā
elektrības padeves traucējumi un
nepārtrauktie strāvas pārrāvumi,
tāpēc vairāki uzņēmumu un iestāžu
pārstāvji gatavi meklēt iespējas, kā
panākt, lai arī «Latvenergo» uzņemas daļu atbildības par radītajiem
zaudējumiem.
Ja «Lattelecom» vētras radītos
bojājumus novērsis par saviem
līdzekļiem, tad «Latvenergo» šajā
ziņā gan nav tik nasks, vien brīdina
iedzīvotājus negaisa laikā atvienot
no strāvas elektroietaises, kamēr
masu medijos parādās ziņas par
to, ka šogad «Latvenergo» gaida
rekordlielo peļņu – jau šobrīd tā
pārsniegusi 50 miljonus latu.
«Latvenergo» pārstāve Ilvija
Līvmane gan informē, ka ikviens
klients, kuram vētras laikā elektrības padeves traucējumu dēļ nodarīti  Ilze Knusle-Jankevica
bojājumi vai pārrauta elektroenerNākot pretī Jelgavas
ģijas padeve, var rakstīt pieteikumu
Specializētās peldēšapar zaudējumu atlīdzināšanu un
nas skolas vajadzībām,
bojājumu novēršanu, tie tikšot
LLU baseins darbu atizskatīti un klientiem sniegtas atsācis agrāk – jau aubildes, vai bojājumus novērsīs un
gusta vidū. Dienas pirzaudējumus kompensēs koncerns,
majā pusē tur notiek
vai klients no savas kabatas.

Top Metālapstrādes mācību parks
(No 1.lpp.)
Tieši šis uzņēmums modernajai
mācību bāzei divos pasūtījumos
nogādās visu darbam nepieciešamo
– CNC metālapstrādes iekārtas jeb
ciparvadības mašīnas un datorprogrammas. Paredzēts, ka tiks piegādātas trīs datorprogrammējamās
CNC frēzmašīnas, tikpat CNC virpas un ar to darbināšanu saistītais
aprīkojums, kā arī trīs speciālas
profesionālās datorprogrammas.
Divas CNC virpas un viena frēzmašīna Jelgavā varētu nonākt līdz
gada beigām. Jāpiebilst, ka viena
frēzmašīna jau ir Metālapstrādes
filiāles rīcībā, bet otra puse pasūtījuma Jelgavā jāatgādā līdz nākamā

ZIŅAS

peldētāju treniņnometne, bet pēc pulksten 12 baseinu var
meklēt ikviens, kurš
to vēlas, informē LLU
Sporta nama direktors
Viktors Valainis.

No pulksten 8 līdz 12 baseinā notiek peldēšanas skolas
nometne, kurā piedalās ap 100
bērnu. «Tas ir ļoti labi, ka tika

rasta iespēja atsākt treniņus
agrāk. Tas ļaus jauniešiem
ieiet ritmā un, uzsākot mācību
gadu, nebūs tik lielas slodzes un
stresa. Turklāt labāk varēsim
sagatavoties startiem, kas sāksies oktobrī,» stāsta peldēšanas
skolas trenere Astra Ozoliņa,
piebilstot, ka divi mēneši ir
pārāk ilgs pārtraukums un esot
grūti atkal ieiet atpakaļ sliedēs.
Savukārt ar septembri atsāksies
obligātā peldētapmācība 2. klašu skolēniem, kas notiks pēc jau
sastādīta grafika.
Pārējie interesenti baseinu
var apmeklēt sešas dienas nedēļā. Darba dienās baseins strādā
no pulksten 8 līdz 17, bet sestdienās – no pulksten 10 līdz 17.
«Lai gan darba dienās no rītiem

LLU baseins ir
atsācis darbu,
piedāvājot
pilsētniekiem
iespēju peldēt, kā arī apmeklēt ūdens
aerobikas
nodarbības.
Lai gan no
rītiem baseinā
notiek Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
nometne,
viens celiņš
apmeklētājiem vienmēr
ir brīvs.
Foto:
Ivars Veiliņš
peld peldēšanas skolas audzēkņi, viens celiņš apmeklētājiem
vienmēr ir brīvs,» tā LLU Sporta
nama direktors, piebilstot, ka
pilnībā baseins ir brīvs laikā no
pulksten 12.15 līdz 14.15. Sākot
ar septembri, baseins strādās
ilgāk un arī svētdienās.
Maksa par 45 minūtēm jeb
vienreizēju apmeklējumu ir 3,50
lati, bet studentiem, skolēniem
– 2 lati. Savukārt, ja baseinu apmeklē darba dienās līdz
pulksten 13, maksa ir 3 lati, bet
pensionāriem šajā laikā – 2 lati.
Abonementa maksa ir 25 lati
(8 reizes), bet viena celiņa īre
– 18 vai 24 lati par 45 minūtēm.
Papildu informāciju var saņemt,
zvanot pa tālruni 63020416 (baseina kase).

Izdos grāmatu par torni
 Ilze Knusle-Jankevica

Mākslas zinātnieks un
profesors Ojārs Spārītis gatavo grāmatu
par Jelgavas Trīsvienības baznīcu un tās
torni. «Jau sen vēlējos
uzrakstīt šo grāmatu,
bet nu, kad būs atjaunots baznīcas tornis
un pašvaldība to plāno
integrēt pilsētvidē, ir
īstais brīdis runāt par
šo baznīcu, kura bijusi
visas Eiropas luterāņu
kultūras vērtība,» teic
topošās grāmatas autors.
Profesors uzsver, ka pats tornis
gan ir tikai mēteļa poga, turklāt
mēteļa, kurš kara laikā pazudis.
To, tas ir, baznīcas imidžu, nākas
uzburt ar pirmskara fotogrāfiju
palīdzību, kuras meklētas pa visu
pasauli. «Visvairāk materiālu par
Trīsvienības baznīcu saglabājušies Vācijā – tur arhīvos glabājas

daudz fotogrāfiju par pirmskara
Jelgavu,» stāsta O.Spārītis, piebilstot, ka no šī aspekta topošā
grāmata būs unikāla – tajā plānots apkopot ap 200 attēlu, kas
atainos gan baznīcas arhitektūru,
gan iekārtojumu un priekšmetus,
kas tajā atradušies.
Plānots, ka grāmata būs gatava uz torņa atklāšanas brīdi,
kas paredzēts šoruden. Darbs
pie maketa jau pabeigts, tagad
jāatrod izdevniecība, kas grāmatu izdos.
Mazliet no tā, kas būs izlasāms grāmatā, profesors jelgavniekus un citus interesentus
iepazīstinās Eiropas kultūras
mantojuma dienu pasākuma
laikā 11. septembrī. Lai izceltu
veiksmīgos kultūras mantojuma
saglabāšanas piemērus, Eiropas
kultūras mantojuma dienu tēma
šogad ir «Kultūras mantojums
– mūsdienu izaicinājums». Kā
veiksmīgākie piemēri no Zemgales izvirzīti seši objekti: Rundāles pils ansambļa rožu dārzs,
Krustpils pils, Vilces pilskalns,

Savam draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties:
Kvalitātes kontrolieri (darba vieta – Dobele)
Prasības:
• vēlama tehniskā izglītība;
• sapratne un zināšanas par metālapstrādes un metināšanas procesiem;
• vēlme strādāt metināšanas cehā pie konstrukciju pārbaudes;
• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas spējas, kas orientētas uz
rezultātu);
• iepriekšēja darba pieredze metālapstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību
Piedāvājam:
• darbu stabilā un strauji augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• transportu no Jelgavas līdz darbavietai;
• darbu uz pilnu slodzi.
Savu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 09.09.10. uz e-pasta adresi:
info@eastmetal.lv

Bruknas muiža, Aizkraukles
Svētās Terēzes un Bērna Jēzus
Romas Katoļu baznīcas ērģeles
un Jelgavas Svētās Trīsvienības
luterāņu baznīcas tornis.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPI)
Zemgales reģiona nodaļas vadītāja – galvenā valsts inspektore
Elvīra Mantrova stāsta, ka Eiropas kultūras mantojuma dienās
vietās, kur atrodas minētie
objekti, notiks dažādi pasākumi.
Jelgavā svētkus plānots svinēt
11. septembrī no pulksten 11.
Programmā paredzēts, ka Eiropas kultūras mantojuma dienas
ieskandinās zvanu ansamblis,
tad sekos pilsētas mēra Andra
Rāviņa un VKPI pārstāvja
uzruna, Eiropas kultūras mantojuma dienu karoga pacelšana,
torņa telpu plāna prezentācija,
profesora O.Spārīša stāstījums par Trīsvienības baznīcu
Eiropas kultūras mantojuma
kontekstā. Pasākumu papildinās zvanu ansambļa muzikālie
priekšnesumi.

Īsi
 Turpinās Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja restaurācija. Projekta
vadītāja Iluta Černija stāsta, ka iesākumā
darbi notika diezgan lēni, kamēr tika
ņemti paraugi un apzināts, kādā stāvoklī
ir atsevišķi muzeja ēkas elementi. Jau
sākotnēji konstatēts, ka vairākas ēkas
daļas ir pilnībā bojātas un tās nevarēs
atjaunot. Tas nozīmē, ka būs jāiegulda
lielāki resursi. «Šobrīd celtnieki strādā
ēkas pirmajā stāvā. Demontējuši sienas,
grīdas, lai redzētu, kādi ir pamati, un sagatavojuši visu tā, lai varētu sākt iekštelpu
protezēšanu – nostiprinātu sienas. Sākumā bija domāts, ka nomainīs visas koka
detaļas, taču šobrīd nolemts, ka visas tās
daļas, kas labi saglabājušās, tomēr tiks
atjaunotas. Piemēram, kāpnes uz otro
stāvu, iekštelpu durvis,» stāsta I.Černija.
Tāpat šobrīd veikta jumta seguma izpēte.
«Protams, vieglāk būtu nomainīt visu uzreiz, un gatavs, taču mums ir liels prieks,
ka būvnieki ieinteresēti labi saglabājušās
lietas tomēr atjaunot, kā tas piederas
vēsturiskiem objektiem,» tā vadītāja.
Rekonstrukcijas gaitā muzejā paredzēts
arī ierīkot jaunu apkures sistēmu. Darbu
pabeigšanas termiņš ir 29. oktobris.
Koka ēkas restaurācijas darbus veic SIA
«RRB Celtniecība» un SIA «Būvalts R»
konsorcijs «BRRB». Šo darbu izmaksas ir
81 756 lati (bez PVN). Alunāna memoriālā muzeja ēkas restaurācija ir daļa no
projekta «Ādolfa Alunāna memoriālā
muzeja pakalpojumu dažādošana un
koka fasādes restaurācija», kura kopējais
finansējums ir 365 575 eiro jeb 255 902
lati. 85 procenti no projektam atvēlētā
finansējuma – 310 739 eiro jeb 217
517 lati – ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļi, bet 15
procenti – 54 836 eiro jeb 38 385 lati
– pašvaldības līdzfinansējums. Projekta
mērķis ir saglabāt vēsturisko koka ēku
un uzlabot muzeja sniegto pakalpojumu
kvalitāti, lai padarītu muzeju pievilcīgāku
jelgavniekiem un pilsētas viesiem.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Mītavas Elektra»

PII «Varavīksne»

Uzņemam bērnus visās
vecuma grupās!
Mūsu pieredzējušie pedagogi
rūpējas par bērniem
no 1,5 gadu vecuma.
Uzņemam bērnus arī mācībām
krievu valodā!
Gaidām ciemos!
Tālr.: 63021000; 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu
vecumam grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis: 29379286, 63026815.
www.saulitesrakari.lv

Vajadzīgs pastnieks
Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka detālplānojuma Kļavu
ceļā 10, Jelgavā, galīgās redakcijas
apstiprināšana plānota Jelgavas
pilsētas domes sēdē 2010. gada
26. augustā plkst.10.
Informācija pa tālruni 63005475.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka detālplānojuma iekškvartāla teritorijai starp Pasta ielu,
Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu
un Dobeles ielu galīgās redakcijas
apstiprināšana plānota Jelgavas
pilsētas domes sēdē 2010. gada
26. augustā plkst.10.
Informācija pa tālruni 63005475.

reklāmas materiālu izplatīšanai
pa pastkastītēm Jelgavā.
• Brīvs grafiks.
• Līgums.
• Samaksa pēc padarītā.
• Vēlama darba pieredze.
Tālrunis 67274753
(no pulksten 10 līdz 18).

Kosmofozijas institūts
«Saskarsme»
(Jelgavas filiāle) piedāvā interešu
neformālās izglītības programmas
netradicionālā medicīnā – dziedniecībā un astropsiholoģijā. Mācību
kurss iekļauj dažādus virzienus tautas dziedniecībā un piedāvā plašas
citu zinātņu apgūšanas iespējas.
Tālrunis 29379505.
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atbildam

Atlaidi mājas vecākajam
piešķir paši iedzīvotāji
Aina Bataraga skaidro, ka lēmumu
par to, cik lielu atlaidi piemērot
mājas vecākajam, nekādā veidā nenosaka uzņēmums – to lemj katras
mājas iedzīvotāji pilnsapulcē. Par
lēmumu tiek informēts uzņēmums,
kas, sastādot rēķinus, atlaides daļu
izdala uz pārējiem mājas iedzīvotājiem – tas nozīmē, ka dzīvokļu
īpašnieki paši ir vienojušies, kādu
summu gatavi atvēlēt mājas vecākajam, un piekrituši šo summu,
sadalot uz dzīvokļiem, apmaksāt.
Tomēr A.Bataraga uzsver, ka, lai
arī daudzi procesi ir automatizēti,
mājas vecākā loma esot nozīmīga,
īpaši, ja mājā nepieciešams kaut ko
noskaidrot, pārbūvēt vai salabot, arī
lai informētu iedzīvotājus.
A.Bataraga norāda, ka lielākoties
māju iedzīvotāji nolemj piešķirt
mājas vecākajam atlaidi – daļu no
maksas par siltumu, nevis konkrētu
summu, un maksimālā atlaide, kas
šobrīd tiek piemērota, ir 50 procenti. Tomēr lēmumu var mainīt – tas
izdarāms, sasaucot mājas iedzīvotāju pilnsapulci un lemjot par citu
«Fortum Jelgava» valdes locekle kārtību.

Gan namu apsaimniekotājs, gan
apkures uzņēmums daudzdzīvokļu
māju vecākajiem piemēro atlaides
par sniegtajiem pakalpojumiem.
Mājā, kurā dzīvo Aleksandrs, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
mājas vecākajam piešķir desmit latu
atlaidi par komunālajiem pakalpojumiem, savukārt «Fortum Jelgava»
piemērotā atlaide esot 50 procenti
no ikmēneša rēķina par siltumu.
Vīrietis vēlējās noskaidrot, kā tiek
noteikta atlaižu sistēma un vai to
ir plānots mainīt. «Manuprāt, 50
procenti no apkures rēķina ir ārkārtīgi liela summa par ļoti niecīgu
darbu, jo praktiski māju vecākajiem
vairs nekas nav jādara – «Fortum
Jelgava» jau visu ir tik pamatīgi
automatizējis, ka māju vecākie pat
netiek laisti klāt māju siltumskaitītājiem. It kā bija dzirdēts, ka līdz ar
automatizāciju jau pagājušajā gadā
māju vecākajiem samazinās atlaidi
par apkuri, taču tas nenotika. Gribas zināt, vai to ir paredzēts darīt
šogad,» jautā jelgavnieks.

Viktorijas ielā zarus nocirtīs
Kāda Viktorijas ielas iedzīvotāja
žēlojās, ka ielas malā aug lieli un
veci koki, kuru zari pārkaras pāri
brauktuvei un apgrūtina ne vien
automašīnu izmainīšanos, bet arī
gājēju kustību.
Pašvaldības aģentūras «Pilsēts a i m n i e c ī b a » m e ž z i n i s Pē t e r i s
Vēveris norāda, ka minētā vieta
ir apsekota un konstatēts, ka tur
tiešām koku zari slejas virs ceļa
braucamās daļas un apgrūtina satiksmi. «Šajā vietā ir apmēram 10
– 15 metrus gara sēru vītolu josla,
un to nokarenie zari apgrūtina satiksmi. Sēru vītoli ir dekoratīvi koki
un aug arī citviet pilsētā, piemēram,
pie 1. ģimnāzijas un 4. vidusskolas,
bet Viktorijas ielas mala nav tiem
īsti piemērota vieta – tieši tā iemesla dēļ, ka zari apdraud satiksmes

drošību,» stāsta speciālists.
Apsekojot vietu, nolemts pacelt
sēru vītolu vainagus – nocirst
zarus. To plānots izdarīt līdz 20.
augustam.
P.Vēveris uzteic iedzīvotāju aktivitāti un aicina arī turpmāk ziņot, ja pamanīts kas līdzīgs. «Mēs
nevaram vienmēr būt visur, un
gadās, ka, apsekojot kādu vietu,
piemēram, nepamanām, ka krūmu
zari stiepjas uz ielas braucamās
daļas – varbūt tie tobrīd vēl nav
tik izauguši. Tāpēc ir apsveicami,
ka cilvēki nav vienaldzīgi un tomēr
seko līdzi, lai satiksme pilsētas ielās
būtu droša,» tā mežzinis, piebilstot,
ka pilsētnieku sniegtā informācija
palīdz aģentūrai strādāt. Katra vieta tiek apsekota, un, ja iebildumi ir
pamatoti, trūkumi tiek novērsti pēc
iespējas ātrāk.

Auto gaismu regulēšana
tomēr ir noteikta

Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
redakcijā vērsās kāds sašutis autovadītājs, kurš ir nesaprašanā par
to, ka CSDD pārbauda automašīnu gaismas. «Nekur nav noteikts,
kādām gaismām jābūt un ka tās
jāregulē. Jā, agrāk bija, bet šobrīd
to nekādi normatīvie dokumenti
neregulē – tātad tas nozīmē, ka man
nevar pieprasīt gaismu regulēšanu,» tā vīrietis, piebilstot, ka citām
automašīnām gaismas regulējas
automātiski «Ko tad tur vēl regulēt?» nesaprot autovadītājs. Viņš
uzskata, ka CSDD izmanto cilvēku
nezināšanu un uzspiež šo maksas
pakalpojumu.
CSDD Jelgavas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Aigars
Šadurskis skaidro, ka tehnisko apskašu procesu Latvijā reglamentē
Ministru kabineta noteikumi Nr.466
«Noteikumi par transportlīdzekļu
valsts tehnisko apskati un tehnisko

«Tehniskās apskates laikā
gaismas nevis regulē, bet gan
pārbauda, vai tās pareizi noregulētas, kā to paredz Ministru
kabineta noteikumi,» norāda
CSDD Jelgavas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs
Aigars Šadurskis.
Foto: Krišjānis Grantiņš
kontroli uz ceļiem». «Atsevišķā noteikumu pielikuma sadaļā noteiktas
arī prasības gaismas ierīcēm, savukārt nākamajā pielikuma sadaļā
uzskaitīti iespējamie defekti un to
vērtējumi,» tā A.Šadurskis, piebilstot, ka ar noteikumiem var iepazīties
CSDD interneta vietnē www.csdd.lv,
sadaļā «Normatīvie dokumenti».
CSDD pārstāvis uzsver, ka tehniskās apskates laikā gaismas neregulē,
bet gan pārbauda, vai tās pareizi
noregulētas. Tādējādi apgalvojums
par kaut kādiem maksas pakalpojumiem, kas nav tehniskā apskate,
ir nepamatots. Savukārt, ja transportlīdzeklis aprīkots ar galveno
lukturu gaismas kūļa noliekuma
automātiskās korekcijas ierīci, tad
tehniskās apskates laikā jāpārbauda
tās darbība kopumā, kā arī jāpārliecinās, ka darba stāvoklī lukturi
ir pareizi noregulēti (iestatīti), lai
automātiskā regulēšanas ierīce darbotos adekvāti.

Ceturtdiena, 2010. gada 19. augusts

«Pasaciņa» būs
vaļā augusta beigās

«Izlasīju «Jelgavas Vēstnesī» rakstu
par remontdarbiem izglītības iestādēs.
Ar nožēlu jāatzīst, ka pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» remontdarbi nenorit, vismaz
vizuāli nekādu izmaiņu nav. Jūlija
vidū, ap 15. datumu, ap bērnudārzu
parādījās stalažas, bet tas arī viss.
Daudzus šī bērnudārza audzēkņu
vecākus situācija satrauc – remonts
nav noslēdzies, bet bērniem pēc divām
nedēļām jāatgriežas izglītības iestādē.
Zinu, ka mūsu bērnudārza direktore
dara visu, lai šo neērto situāciju atrisinātu pēc iespējas labāk. Tomēr gribas
vaicāt pašvaldības pārstāvjiem, kāpēc
pašvaldība, organizējot konkursu par
remontdarbu veikšanu izglītības iestādēs, neizsludināja konkursu katrai
izglītības iestādei atsevišķi, tādējādi
ļaujot darīt darbus nelieliem uzņēmējiem, kas spēj tos paveikt laikus; kāpēc
pašvaldība, plānojot remontdarbus,
slēdza bērnudārzu 31. maijā, tādējādi
radot neērtības audzēkņu vecākiem,
jo bija jāmeklē alternatīva, ja vīzija
par remonta sākšanos tika radīta tikai

jūlija vidū, un kad vēl tiks pabeigti
remontdarbi «Pasaciņā»,» raksta kāda
lasītāja.
Pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta skaidro, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, veicot pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, obligāta
prasība ir tā, ka iepirkuma procedūras
veids jāizvēlas atbilstoši kopējai plānotai līgumcenai, kas ir noteikta, apvienojot līdzīga rakstura iepirkumus.
Iepirkumu mākslīga sadalīšana nav atļauta, tāpēc arī tika izsludināts vienots
iepirkums par vairāku izglītības iestāžu
– gan bērnudārzu, gan skolu – rekonstrukciju. «Atbilstoši šai normatīvo aktu
prasībai sešu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi
tika apvienoti vienā iepirkumā, nosakot
iepirkuma procedūras veidu – atklāts
konkurss,» tā L.Klismeta.
Tāpat līdzekļu taupības nolūkos jau
otro gadu vasaras mēnešos tiek slēgtas
vairākas Jelgavas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes. Šāds lēmums pieņemts, jo vasaras mēnešos bērnu skaits

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza norāda,
ka bērnudārzu «Pasaciņa»
plānots atvērt 23. augustā. «Strādnieki ir solījušies
līdz tam nomainīt logus
koplietošanas telpās. Ja
tas tiks izdarīts, bērnudārza personāls sakārtos
telpas bērnu uzņemšanai
un jau nākampirmdien,
23. augustā, bērni varēs
atgriezties izglītības
iestādē,» tā G.Auza,
piebilstot, ka gadījumā, ja
celtnieki solījumu neturēs,
iestādes atvēršana varētu
aizkavēties, maksimums,
par nedēļu. Tāpēc vecāki
aicināti piektdien, 20.
augustā, sazināties ar
«Pasaciņas» vadītāju, kura
paziņos precīzu datumu,
kad iestāde vērs durvis.
Foto: Ivars Veiliņš
grupās būtiski samazinās. Šogad, sākot
ar jūniju, slēdza tos bērnudārzus, kuros
plānoti remontdarbi, informē pašvaldības preses sekretāre.
Savukārt darbi pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» jāpabeidz līdz
31. oktobrim – to nosaka ar būvnieku
noslēgtais līgums. L.Klismeta vēlreiz
uzsver, ka bērnu vecākiem nav pamata
uztraukties, jo darbu grafiks ir šāds
– līdz jaunā mācību gada sākumam
jāpabeidz iekšdarbi un jāsakārto ieejas,
lai netraucētu bērndārznieku ikdienas
gaitas, savukārt darbi, kas notiks pēc
1. septembra, mācību procesu netraucēs.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
būvnieku nolaidības dēļ pat par mēnesi kavējušies rekonstrukcijas darbi
vairākās izglītības iestādēs, tostarp
«Pasaciņā». Šobrīd pašvaldība jau veikusi pārrunas ar nolaidīgo būvnieku,
kurš solījies līdz 1. septembrim izdarīt
visu, lai mācības visās viņa rekonstruētajās izglītības iestādēs varētu sākties
un atlikušie darbi mācību procesam
netraucētu.

Iela par šauru ietvei
atrodas bērnudārzs «Rotaļa», kurā izglītojas arī bērni ar kustību traucējumiem.
«Ir šausmīgi noskatīties, kā māmiņas
mokās ar ratiņiem un cenšas izstumties
pa to celiņu,» piebilst kundze.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
informē, ka tuvākajā laikā, katrā ziņā
šogad ne, šajā posmā ietves izbūvēšana
nav plānota. «Pilsētsaimniecības» direktors gan uzsver, ka šajā posmā ietves
izbūvēšanu apgrūtina kāds apstāklis,
V.Miķelsone piebilst, ka turpat netālu proti, privātīpašums, kas stiepjas teju

«Drīz būs gatavs Zemgales Olimpiskais centrs, un pasākumus tajā apmeklēs daudz cilvēku. Tie, kuri atbrauks ar
vilcienu, uz centru dosies no Cukurfabrikas stacijas pa Zvaigžņu ielu, bet gar
šo ielu posmā līdz Brīvības bulvārim
nav ietves. Ir vien smilšu celiņš, kurš
pēc lietus nav izejams,» stāsta Valentīna
Miķelsone. Viņa vēlas uzzināt, vai, rūpējoties par pilsētas seju, šajā posmā nav
paredzēts izbūvēt gājēju celiņu.

līdz pašai ielai. Līdz ar to vietas, kur
izbūvēt ietvi, praktiski nav. Šī apstākļa dēļ nav iespējams paplašināt pašu
Zvaigžņu ielu, kaut arī pārvietošanās
pa to un īpaši automašīnu izmainīšanās
ir apgrūtināta. Laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis», reaģējot uz lasītāju jautājumiem par to, vai šī iela ir gana plata,
jau rakstīja, ka Zvaigžņu iela atbilst D
kategorijai un ir 4,8 – 5 metrus plata.
Tas ir maksimālais iespējamais ielas
platums, jo to no abām pusēm ierobežo
privātīpašums.

Dzīvžoga augstumu neregulē
Veco Strēlnieku ielas iedzīvotājs
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
sūdzējās, ka kaimiņu dzīvžogs ir pārāk augsts un dienvidu pusē aizsedz
sauli. Viņš vēlējās noskaidrot, vai
ir normatīvi, kas nosaka dzīvžoga
pieļaujamo augstumu, un, ja ir, tad
kam tas jākontrolē un kādas soda
sankcijas var piemērot par šo pārkāpumu.
Jelgavnieks uzskata, ka kaimiņi
tūjas iestādījuši pārāk tuvu zemes
robežai un tās augot ne vien izspiedušas žogu, bet arī aizēno dārzu – šajā
pusē nekas īsti negribot augt. «Ja tie
būtu lapu koki, cita lieta, bet šī jau
ir siena,» sašutis kungs. Viņš jau vai-

Attālums līdz kaimiņa zemesgabalam (metri)
1
3
6

Koku un krūmu vainaga augstums (metri)
līdz 1,5
1,5 – 6
virs 6

Avots: Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi

rākkārt mēģinājis ar kaimiņu panākt
vienošanos, lai dzīvžoga augstums
tiktu koriģēts, bet kompromisu rast
tā arī nav izdevies.
Kungs lūdza palīdzību konflikta risināšanā. «Vai pašvaldība nevar izdot
saistošos noteikumus, kas sakārtotu
šo jomu?» viņš jautā.
Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta skaidro, ka šobrīd
Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu
«Jelgavas pilsētas teritorijas labie-

kārtošana, uzturēšana un aizsardzība» 5.3.3.4. punkts regulē koku un
krūmu vainaga zaru attālumu līdz
kaimiņa zemesgabala robežām. Šajā
punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas, zemesgabala īpašniekiem
savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja
vienošanās netiek panākta, strīds
risināms civiltiesiskā kārtībā. Dzīvžoga augstumu saistošie noteikumi
gan nenosaka.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Ceturtdiena, 2010. gada 19. augusts

Gatavojas
nozīmīgiem mačiem
Kārtējo treniņnometni Jelgavā aizvadījis
ungāru karatists Ādams
Kovāčs, kurš
šobrīd gatavojas startam Cīņas sporta
veidu spēlēs, kas no 28. augusta līdz 2.
septembrim notiks Ķīnā, Pekinā. Ādama
treneris Andris Vasiļjevs kā sparinga
partnerus bija pieaicinājis arī divus Latvijas sportistus, tostarp jelgavnieku Kalvi
Kalniņu. Mūsu pilsētas labākais karatists
gatavojas startam pasaules čempionātā,
kas notiks oktobrī. Jāpiebilst, ka, pirms
A.Vasiļjevs kļuva par Ungārijas izlases
treneri, viņš bija arī K.Kalniņa treneris.

Sports
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Biļetes jau nopērkamas

Sveic izcilniekus

Divas sudraba medaļas

Jau nopērkamas biļetes uz futbola spēli
starp FK «Jelgava» un Anglijas premjerlīgas futbola klubu «Blackpool»,
kas notiks 2. septembrī un paredzēta
kā jaunuzceltā Zemgales Olimpiskā
centra atklāšanas pasākums. Spēles
sākums būs pulksten 17.50, bet ieeja
stadionā – jau no pulksten 16, turklāt
spēli tiešraidē varēs skatīties arī LTV7
kanālā. Biļetes var iegādāties interneta
portālā www.bezrindas.lv un «Jelgavas
kreklu» kafejnīcā. Biļetes cena – 3 lati.
Jāpiebilst, ka šī šogad būs vienīgā
spēle, ko Anglijas klubs aizvadīs Latvijā, savukārt FK «Jelgava» skatītāju
simpātijas iemantoja, uzvarot Latvijas
kausā, turklāt komanda sacensībās
startēja no 1. līgas.

Sveikti jūnija un
jūlija izcilnieki
sportā. Seši sporta laureāti, kuri
uzrādījuši labus
rezultātus starptautiskās sacensībās: Jana Jansone un Jānis
Lasmanis (pauerliftinga klubs «Apolons»),
BMX kluba «Mītavas kumeļi» braucēji
Uldis Balbeks, Kristens Krīgers un Roberts
Bāriņš, «Olimpiskā ringa» bokseris Artjoms
Haņevičs. Vēl 12 kļuvuši par Latvijas čempioniem: peldētāja Ilona Badune, airētāji
Lāsma Zaķīte, Maija Bārzdaine, Mārtiņš
Upītis, Inga un Anita Staņunas, Gatis
Pranks, Antons Knesis un Romans Astapovs, vieglatlēti Andrejs Romaņivs, Ritvars
Dombrovskis un Dace Šteinerte.

No Eiropas čempionāta rogainingā
Ukrainā ar divām sudraba medaļām
atgriezušies orientēšanās kluba «Alnis»
sportisti, informē kluba vadītāja Māra
Bolšteina. Superveterānu grupā jauktajām komandām sudraba medaļa Lienei
un Miervaldim Bušiem, bet veterānu
klasē sieviešu grupā – Ingunai Čākurei un
Gerdai Sirmajai. Buši arī pērn labi startēja
starptautiskās sacensībās, bet otram pārim līdz šim nav tik labi gājis. Sacensībās
gan nepiedalījās vienas no favorītēm
– mūsu Māra Bolšteina un Velta Zjatkova.
«Gatavojamies pasaules čempionātam,
kas notiks novembrī Jaunzēlandē. Tā kā
tur jāaizstāv tituls, tad tā ir mūsu šā brīža
prioritāte gan spēku, gan finanšu resursu
ziņā,» piebilst M.Bolšteina.

BK «Zemgale» sāk sezonu

 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmos treniņus jaunajā sezonā aizvadījis basketbola
klubs «Zemgale». Šobrīd
aktīvo treniņprocesu uzsākuši deviņi spēlētāji, vēl divi
atgūstas no traumas, tomēr
pats galvenais ir atrast centra spēlētāju, jo ir skaidrs
– ar līdzšinējiem resursiem
nepietiks, norāda komandas galvenais treneris Varis
Krūmiņš.
«Jānis Bambis komandai nevarēs
palīdzēt vismaz līdz jaunajam gadam,
jo krusteniskās saites nedzīst tik labi,
bet Jēkabs Rozītis nav īsts piektā numura spēlētājs. Viņš var iemest trīnīti,
apspēlēt pretinieku no centra līnijas,
arī nobloķēt metienus – šajā ziņā, starp
citu, viņš bija viens no labākajiem visā
Latvijas Basketbola līgā –, bet, tiklīdz
jāspēlē ar spēku, viņš nevar,» tā treneris. Viņš gan necer, ka atrast labu
centra spēlētāju būs viegli, jo Latvijā
tādu ir maz, bet, lai noalgotu leģionāru,
klubam līdzekļu nepietiks.
Komandas kodolu veido pērnās sezonas spēlētāji: Ilmārs Bergmanis, kurš
šosezon būs arī komandas kapteinis,
Edgars Krūmiņš, Jēkabs Rozītis, And-

ris Justovičs, Armands Seņkāns, Salvis
Mētra, Kalvis Krūmiņš. Bet klāt nākuši
arī jauni – studentu līgas spēlētājs Artūrs Ausējs, BJSS basketbolisti Miķelis
Reinfelds un Česlavs Mateikovičs, pērn
«Barona» tālākais rezervists Artūrs
Dušelis. «Komandā nav zvaigznes, bet
spēlētāji, kas jaunatnes izlasēs bijuši
izlasē vai tuvi rezervisti, ir vismaz četri.
Viņiem būs visas iespējas sevi pierādīt,»
uzskata V.Krūmiņš. Viņš piebilst, ka
galīgi komandas komplektācija varētu
noslēgties vien pirms paša Latvijas
čempionāta, jo tikai tad būs skaidri
redzams, kāds tad ir spēlētāju tirgus.
Pirmais pārbaudījums jaunajai komandai būs Jelgavas Domes kauss, kas
notiks 17. – 19. septembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā. «Tā kā kausa izcīņa
notiks divas nedēļas pirms regulārā
čempionāta sākuma, kritiski izvērtēsim
katra spēlētāja sniegumu un ieguldījumu komandā,» piebilst treneris. Tāpat
plānots startēt Baltijas Basketbola
līgā, bet dublieru komanda startēs 2.
divīzijā.
BK «Zemgale» valdes priekšsēdētājs
Jānis Bacāns informē, ka kluba finansējums būs tāds pats kā pagājušogad. Viņš
piebilst, ka jauno spēlētāju attīstību un
spēlēšanu dublieru komandā finansiāli
atbalsta arī LLU un Jelgavas novada
pašvaldība.

Kadeti saglabā vietu A divīzijā
 Ilze Knusle-Jankevica
Noslēdzies Eiropas čempionāts basketbolā kadetiem jeb U-16 izlasei. Latvijas
jaunieši izcīnīja 14. vietu un saglabāja vietu
A divīzijā. Vairākās spēlēs sevi labi parādīja
un līdera lomu uzņēmās jelgavnieks Česlavs
Mateikovičs – viņš čempionātā aizvadītajās
deviņās spēlēs kopā guva 84 punktus un
izcīnīja ap 30 atlēcošajām bumbām.
Izlases treneris Raivo Otersons uzskata,
ka īpaši laba mācība jauniešiem bijusi
nokļūšana tā dēvētajā izdzīvošanas grupā,
kurā četras komandas cīnījās par palikšanu A divīzijā. «Cīņas izdzīvošanas grupā
bija ļoti laba skola. Turnīrā par 13. – 16.

vietu katra spēle bija galvenā, bet iepriekš
puišiem tādas pieredzes nebija. Augumu
centimetrus garumā pastiept nevaram, toties spēlētāji var attīstīt ātrumu un tehniku.
Katrs spēlētājs attaisnoja savu iekļaušanu
sastāvā, taču visiem vēl daudz jāstrādā, lai
spēlētu vēl labāk. Arī jāmācās labāk sagatavoties spēlēm, tikt galā ar satraukumu.
Šoreiz darbā ar izlasi daudz laika vajadzēja
veltīt elementāru lietu izskaidrošanai.
Ceru, ka šī pieredze viņiem noderēs,» tā
portālam www.sportacentrs.com norāda
R.Otersons.
Jāpiebilst, ka izlasē tika iekļauti trīs Jelgavas BJSS basketbolisti – Č.Mateikovičs,
Rihards Adiņš un Kristaps Pļavnieks.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos

Sporta pasākumi
 20. augustā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts
futbolā 7x7 amatieriem (LLU stadionā).
 21. augustā pulksten 10 – Tehnisko
sporta veidu svētki (pie sporta kompleksa
«Zemgale»).
 21. augustā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba kauss (Jahtkluba bāzē).
 22. augustā pulksten 19 – LMT virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC «Tranzīts»
(Ozolnieku stadionā).
 23. augustā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts
futbolā 7x7 amatieriem (LLU stadionā).
 25. augustā pulksten 11 – Jelgavas
junioru čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā (Pils salā).
 25. augustā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts
futbolā 7x7 amatieriem (LLU stadionā).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus. Tālrunis 29659962,
63027358.
Sieviete (48) meklē apkopējas darbu.
Tālrunis 29945416.
Meklē darbu mīksto mēbeļu pārvilkšanā.
Tālrunis 26728914.
Tīru, laboju skursteņus. Tālrunis 26498262.
Zvanīt vakarā.
Pasniedz vācu valodas privātstundas.
Tālrunis 29767902.

Šogad LBL mainīts formāts: regulārajā čempionātā
spēlēs astoņas komandas – «Barons», «VEF», «Ventspils», «Valmiera», «Liepājas lauvas», «Zemgale», «LU» un
«Turība» –, bet tālāk tiks sešas labākās. Būt starp tām – tas ir
jelgavnieku mērķis, kura piepildīšanai būs atvēlētas 28 spēles, jo
komandas izspēlēs četrus apļus.
Foto: Ivars Veiliņš

Vīrietis (50) meklē darbu. Var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20060071.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus (apdares darbi, santehnika, elektroinstalācijas.) Tālrunis 28861525 (Jānis).
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.

«Noteikti gribētu spēlēt Latvijas izlasē»

Vīrietis (42) meklē darbu, ir B, C, D1 kategorijas autovadītāja apliecība. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 26084566.

 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu

«Tās emocijas ir neaprakstāmas! Kad izšķirošajā spēlē izcīnījām uzvaru, lēcām gaisā un raudājām no prieka,» ar tik spēcīgām
emocijām no Eiropas čempionāta Lietuvā
atgriezās Andris Misters. Viņa pārstāvētā
U-18 izlase izcīnīja bronzas medaļas.
Jelgavnieks A.Misters nu divus gadus
mācās un spēlē basketbolu ASV, bet jau
piekto vasaru pēc kārtas spēlē Latvijas izlasē. Šovasar viņa pārstāvētā U-18 jeb junioru
izlase Eiropas čempionātā ieguva bronzas
medaļas, izšķirošajā spēlē pieveicot Serbijas
vienaudžus. Čempionātā Latvijas jaunieši
aizvadīja deviņas spēles, un A.Misters
spēlēja visās no tām: vispirms savā apakšgrupā pieveica Franciju, Zviedriju un Poliju;
tad zaudējumi Lietuvai un Slovēnijai, bet
uzvara pār Poliju; ceturtdaļfinālā pieveikti
horvāti; pusfinālā zaudējums Krievijai, bet
finālā uzvara pār serbiem.
A.Misters uzsver, ka šogad bijusi ļoti
laba un spēcīga komanda, kas kopā trenējusies jau vairākus gadus, bet tieši pēdējā
gadā vairāki spēlētāji krietni progresējuši.
Iespējams, daudziem no viņiem tāpat kā
mūsu basketbolistam nākamais mērķis ir
nākamgad iekļūt U-19 izlasē un piedalīties
pasaules čempionātā, kas notiks Latvijā.
Basketbolists norāda, ka, lai gan basket-

bola elementi
visā pasaulē
ir vienādi, to
tehniskais izpildījums atšķiras. «Amerikā basketbols ir daudz
atlētiskāks,
ātrāks tur
vairāk tiek
akcentēta individuālā spēle, kamēr Latvijas izlases sastāvā lielākoties strādājām pie
komandas saliedētības un meklējām savu
spēli,» stāsta A.Misters.
Tālākā nākotnē sportists skatās vairāk
Eiropas virzienā, kaut gan, ja būtu iespēja,
labprāt izmēģinātu spēkus NBA. «Un
noteikti gribētu spēlēt Latvijas izlasē,»
viņš piebilst.
Jau svētdien Andris dosies atpakaļ uz
ASV, lai «iedzītu» mācības, ko mazliet iekavējis. Tur skolas gads sākas jau augustā
un septembrī ir jau pirmais brīvlaiks.
A.Misteram gan tas ies secen, jo, kamēr
citi atpūtīsies, viņš mācīsies. Tāpat Andris
turpinās spēlēt Ņūdžersijas štata Ņūarkas pilsēta Svētā Benedikta vidusskolas
basketbola komandā un piedalīsies nacionālajā vidusskolu čempionātā, kuru pērn
noslēdza 4. vietā.

SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus ar
pieredzi. Tālrunis 29140295, 29537176.
Tūrisma biznesa pārvaldniekam (ar savām
idejām, projekti ar Krieviju).
Tālrunis 26872900.
Aicinām darbā maiņas meistaru un ražošanas vadītāju ogu, sēņu pārstrādes procesos
Bauskas rajonā. Tālrunis 26185499.

Valodu vēstniecība aicina darbā
komunikablus un enerģiskus

angļu valodas skolotājus(-as)
(arī topošos speciālistus)
darbā ar bērniem un/vai pieaugušajiem
Jelgavā.
Jūsu ieguvums būs visforšākie kolēģi, kas
palīdzēs, nevis norās, elastīgs darba laiks un,
protams, atalgojums atbilstoši ieguldītajam.
Papildu informācija pa tālruni 63420021,
29219943 vai e-pastu: birojs@valodu-vestnieciba.lv

pamatskolā, 1. – 9. klasē, un vidusskolā, 10. – 12. klasē,

• vispārizglītojošā virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības elementiem,
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.
Uzņemšana un informācija: Pasta ielā 37, 411. kabinetā, Jelgavā (novada domes ēkā),
no pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālruņi: 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola uzņem izglītojamos
Pamatskolā (1. – 9. klase) latviešu un krievu plūsmā
• pamatskolas izglītības programmā – klātienē un neklātienē,
• pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā.
Vidusskolā (10. – 12. klase) latviešu un krievu plūsmā
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.
Skolā ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību plāna ar tālmācības elementiem. Skolā
ir māmiņu istaba, būs arī auklīte, kura pieskatīs Jūsu bērniņu.
Uzņemšana un informācija: Skolotāju ielā 8. Tālrunis: 20363528; 63021897;
63029024.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 23. un 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Skolas mājas lapa: www.jelgava.lv/vakarskola.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 22. jūlija lēmumu Nr.9/11 tiek nodota sabiedriskai
apspriešanai detālplānojuma 1. redakcija zemesgabalam Kūliņu ceļā 4, Jelgavā (kadastra Nr.0900
009 0107, platība 25 476 m²).
Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – no 24.08.2010. līdz 21.09.2010.
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus
Jelgavas pilsētas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 13.30, informācija pa tālruni 63005475.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2010. gada 29. septembrī plkst.16 Jelgavas pilsētas
pašvaldības ēkā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 312. kab.

Skaistumkopšanas salons

MONTE KRISTO

sadarbībā ar

aicina darbā speciālistus šādās vakancēs:
friziermeistari, nagu kopšanas meistari, permanentā make up un skropstu
pieaudzēšanas meistari.
Perspektīvā piedāvājam izaugsmes iespējas, komfortablus un drošus darba apstākļus.
Jelgava, Lielā iela 49, tālrunis 26181915, e-pasts: salons-mk@inbox.lv

Aizsaulē aizgājuši
INGRĪDA KRONBERGA (dz. 1933. g.)
GENĀDIJS RIŽKOVS (dz. 1947. g.)
DAINIS PUNGA (dz. 1956. g.)
AELITA KRĒLIŅA-KREILIŅA
(dz. 1972. g.)
ANTONIJS MINALTA (dz. 1952. g.)
TERĒZA ŠABAĻINA )dz. 1932. g.)
JULIANS DAUGULIS (dz. 1919. g.)
ELMĀRS RAMKA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 21.08. plkst. 12 no Zanderu
kapu kapličas uz Brunavas kapiem
Bauskas rajonā.
JĀNIS KRAUKLIS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 19.08. plkst. 15 no Baložu
kapiem.
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23. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1052.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 26. un 27. sērija.
10.40 «Cilvēku planēta. Uz Kairas jumtiem». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Mis Potere». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2006.g.
14.15 «Ielas garumā».*
14.45 «Valdemārs Zandbergs: dzīve, dzīvīte». 1. un 2.daļa.*
15.45 «Degunradzis». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 18.sērija.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 27.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1052.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 28.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Padomju stāsts». Dokumentāla filma.
22.40 «20 gadi. 20 stāsti».*
22.55 «Tev ir tiesības!»
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «LTV portretu izlase». Pianists Vestards Šimkus.*
24.00 «De facto».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 38.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 335.sērija.
13.00 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Minskas Dinamo. 13.12.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 38.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 335.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Pārcilvēki. Spēkavīri Taizemē». Dokumentāla filma.
20.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Tā nemēdz būt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
23.25 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 113. un 114.sērija.
10.10 «Suņu nams». Ģimenes piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV seriāls. 28.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 249.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 76.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 159.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 160.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.30 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.25 «Nikita». ASV seriāls. 63.sērija.
1.20 «Supernatural». ASV seriāls. 12.sērija.
2.15 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
4.15 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 159. un 160.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 20.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 42.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 46.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.40 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
9.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 1 un 2.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 11.sērija.
11.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.15 «Garšu laboratorija».
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 108. un 109.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 26.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 130.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 81. un 82.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 115. un 116.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 212.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 33.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 208.sērija.
23.00 «Norakstītais». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 13.sērija.
0.50 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.20 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 1.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.

tv programma
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

24. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1053.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 28.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.45 «Vasaras saulgrieži». Romantiska drāma. 2005.g. 1.sērija.
13.45 «100.pants». *
14.15 Sinfonietta Rīga koncerts Rundāles pilī.*
15.20 «Bērnu stāsti».*
15.50 «Mamma». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 28.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1053.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Laika jautājums». Dokumentāla filma.
22.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Lietu daba. Sirds pārstādīšana». Dokumentāla filma.
0.15 «LTV portretu izlase». Rakstniece Laima Muktupāvela.*

11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 13.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 110. un 111.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 27.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 131.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 83. un 84.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 117. un 118.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 213.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Skaitļi». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Paslēpes». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
0.50 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 2.sērija.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.

15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 78.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 163.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 164.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT Ziņu dienests piedāvā... «Līderu debates
Zemgalē». Tiešraide.
23.40 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 13.sērija.
1.25 «Supernatural». ASV seriāls. 14.sērija.
2.15 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
4.15 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 163. un 164.sērija.

TV5

5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 22.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 44.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 48.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.10 «Simpsoni 14». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 13.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 14.sērija.
12.05 «Sirds un ledus». Seriāls. 112. un 113.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 28.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 132.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 85. un 86.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 119. un 120.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 214.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 2.sērija.
22.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.10 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
1.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
3.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.

7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

25. augusts, trešdiena
LTV1

7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 39.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Pārcilvēki. Spēkavīri Taizemē». Dokumentāla filma.
13.05 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 41.sērija.
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Jekaterinburgas Avtomobilist. 14.01.2010.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 39.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 336.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Maskavas AHK Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Zebra».*
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Autosporta programma nr.1».
23.25 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
23.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 336.sērija.
0.35 «Viss, kā viņa vēlas». Biogrāfiska drāma. 2009.g. 1.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1054.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 29.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.45 «Jauna nedēļa».*
12.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.00 Dziedošais pagasts». Dokumentāla filma.
14.10 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.25 «Kopā» (ar subt.).*
14.40 «100.pants». *
15.10 «Bērnu stāsti».*
15.40 «Eža kažociņš». Animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 29.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1054.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 30.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Lietu daba. Bišu vārdotājs». Dokumentāla filma.

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 1.sērija.
10.05 «Mazā princese». ASV melodrāma. 1995.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 29.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 250.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 77.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 161.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 162.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Balva par uzticību». Romantiska komēdija. 2008.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 12.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 13.sērija.
1.50 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
3.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 161. un 162.sērija.

8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 40.sērija.
10.50 «SeMS».
12.00 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
13.05 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Maskavas AHK Dinamo.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 40.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 337.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv. Tiešraide.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «TV motors».
23.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
23.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 337.sērija.

LTV7

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 21.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 43.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 47.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 12.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 19. augusts

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 2.sērija.
10.05 «Pandas brīnumainais ceļojums». Piedzīvojumu filma.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 30.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 251.sērija.

TV3

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

26. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1055.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 30.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?»*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Kuldīgas stāsti».*
13.25 «Cilvēku planēta. Etijas skaistumkopšanas salons».
Dokumentāla filma.
14.40 «Vertikāle».*
15.10 «Tev ir tiesības!»*
15.25 «100.pants».*
15.55 «Mūža stipendiāti». Gunnars Treimanis.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 30.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1055.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 31.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Seriāls. 2.sērija.
22.30 «Savvaļas rozes». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Garīgā dimensija».*
0.05 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 41.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Postošais spēks». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*

14.00 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 41.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 338.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Dienvidāfrikas ekspresis». Dokumentāla filma.
21.00 «Pludmales volejbola apskats».
21.30 «Uz meža takas».
22.00 «Svešiniece ar manu seju». Drāma. 2009.g.
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 338.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 3.sērija.
10.05 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
11.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 31.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 252.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 79.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 165.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 166.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 14.sērija.
1.05 «Supernatural». ASV seriāls. 15.sērija.
1.50 «Nolaupīt dzīvi». Detektīvtrilleris. 2004.g.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 165. un 166.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 23.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 45.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 49.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.10 «Simpsoni 14». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 14.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 15.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 114. un 115.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 29.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 133.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 87. un 88.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle». Komēdijseriāls. 121. un 122.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 215.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 65.sērija.
21.55 «Detonators». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
23.50 «Kinomānija».
0.15 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 17.sērija.
1.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

27. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 25.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 31.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.35 «Cilvēku planēta. Gribu būt aitu gans!» Dokumentāla filma.
14.50 «100.pants».*
15.20 «Mūža stipendiāti». Gunārs Placēns.*
15.50 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 31.sērija.
16.35 «Dakteris Kleists». Seriāls. 25.sērija.
17.30 10. Saeimas vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas izloze.

Ceturtdiena, 2010. gada 19. augusts
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 32. un 33.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 31.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
23.55 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 42.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Dienvidāfrikas ekspresis». Dokumentāla filma.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv. 2009.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 42.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 339.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Mitišču Atlant. Tiešraide.
21.55 «Zveja» (ar subt.).
22.25 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
0.30 «Pludmales volejbola apskats».*
1.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 339.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 4.sērija.
10.05 «Astoņkājainie briesmoņi».
Šausmu komēdija. 2002.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 32.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 253.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 80.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 167.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 168.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Laimas Mīlestības vasaras noslēguma koncerts.
Tiešraide.
22.50 «Saldumu pilsēta». Dokumentāla filma.
23.45 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
1.50 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
2.45 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 167. un 168.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 24.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 46.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 50.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.10 «Simpsoni 14». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 15.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 16.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 116. un 117.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
13.55 «Džungļu Džeks». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 134.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 89. un 90.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 123. un 124.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Iepazīstieties, Deivs!» Fantastikas komēdija. 2008.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Pielikt punktu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.40 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

28. augusts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 15.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 19.sērija.
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Top Latvijas Likteņdārzs».
11.15 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 31.sērija.
12.45 «Top Latvijas Likteņdārzs».
13.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju lielkoncerts Deja kāpj debesīs.*
15.30 «Top Latvijas Likteņdārzs».
15.45 «Pasaules nepasaule». Dokumentāla filma.
16.35 «Top Latvijas Likteņdārzs».
16.50 «Cilvēku planēta. Etijas skaistumkopšanas salons».
Dokumentāla filma.
17.45 «Top Latvijas Likteņdārzs».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Top Latvijas Likteņdārzs».
18.40 «Ielas garumā». Viestura iela Jūrmalā.*
19.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.10 «Top Latvijas Likteņdārzs».
20.20 «Latloto izloze».
20.30 «Panorāma».
21.00 «Top Latvijas Likteņdārzs». Mīlestības dziesmas
Latvijai. Koncerta tiešraide no Kokneses.
24.00 Nakts ziņas.
0.10 «Nerunā par to». Latvijas un Zviedrijas melodrāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Rīgas
Dinamo – Mitišču Atlant.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 55.sērija.
16.50 «Svešiniece ar manu seju». Kanādas drāma. 2009.g.
18.30 «SeMS piedāvā...» Tina Tērnere.
18.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
19.15 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Finālspēle. Tiešraide.
21.55 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 4.daļa.
22.55 «Dēļa pavēlnieki». Austrālijas drāma. 2005.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.40 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 4.sērija.
7.05 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
7.15 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas komēdijseriāls.
10.05 «Burve Ella». ASV fantāzijas komēdija. 2004.g.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.40 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
16.45 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Piezīmju grāmatiņa». Melodrāma. 2004.g.
22.55 «Karaliene». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
0.50 «Fotopalielinājums». Detektīvfilma. 1966.g.
2.30 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
4.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.05 «Kamenska 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 25.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 47.sērija.
7.05 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». 30. un 31.sērija.
8.55 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 1.raidījums.
10.20 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 7.sērija.
11.20 «Dzelzs Vils». ASV piedzīvojumu filma. 1994.g.
13.20 «Kinomānija».
13.55 «TV veikala skatlogs».
14.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.20 «Iepazīstieties, Deivs!» Fantastikas komēdija. 2008.g.
18.00 «Atdodiet Bīveram divriteni!» Ģimenes komēdija. 1997.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Noburtā». ASV muzikāla pasaka. 2007.g.
22.25 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». 2004.g.
0.30 «Sirds robeža». ASV biogrāfiska drāma. 2005.g.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.15 «Skubijs Dū un svešie». ASV animācijas filma.
10.30 «Misters Bīns» (latv.val.). Komēdijseriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.

TV programma
17.25 «Blēži» (latviešu val., ar subt. krievu val.). Komēdija. 2002.g.
19.05 «Misters Bīns» (latv.val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.50 «Aģitbrigāde Sitiet ienaidnieku!» (ar subt.). Komēdija. 2007.g.
23.25 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

29. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 20.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Ēzelis labākai dzīvei». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2010.*
16.20 «Cilvēku planēta. Gribu būt aitu gans!» Dokumentāla filma.
17.20 «Laimes maize». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Vasaras saulgrieži». Romantiska drāma. 2005.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.30 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g. 1.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Lietu daba. Einšteins ikdienai». Dokumentāla filma.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Akvanauti». Seriāls. 25.sērija.
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 42.sērija.
14.00 Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā. Finālspēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 56.sērija.
16.50 33. starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 4.daļa.
17.50 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
19.25 «Noķersim Skeisu». Austrālijas komēdija. 2001.g.
21.10 «Londonieši». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Viss, kā viņa vēlas». Biogrāfiska drāma. 2009.g. 2.sērija.
23.40 «Kļūt par zvaigzni» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Lampūnu ģimene. Vegasas atvaļinājums». Komēdija. 1997.g.
12.40 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 «Mežrožu ieleja. Jūtu pārbaude». Melodrāma. 2008.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
18.05 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
24.00 «Epidēmija». ASV katastrofu filma. 1995.g.
2.15 «Piezīmju grāmatiņa». Melodrāma. 2004.g.
4.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.20 «Pirajas medības» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 6.sērija.
5.45 «Senā pasaule 7». Animācijas filma.
7.00 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.25 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.55 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 32.sērija.
8.15 «Māmiņu klubs».
8.50 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Alīnas sapnis». Vācijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
12.30 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska
komēdija. 2004.g.
14.25 «Lidosta». ASV komēdija. 2004.g.
16.55 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 1.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Dziedi ar zvaigzni 2. Milžu cīņas». 1.raidījums. Tiešraide.
23.20 F-1 Beļģijas Grand Prix izcīņa.
1.50 «Lēciens». ASV komēdija. 2005.g.
3.15 «Visbriesmīgākā diena». (ar subt.). Šausmu filma. 2008.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

7
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Kaimiņš» (ar subt.). Detektīvfilma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).

20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.20 «Neizpildāms uzdevums» (ar subt.). Spraiga sižeta
filma. 2006.g.
0.45 «Iesācēju klase». Mākslas filma.
1.45 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Seriāls.

26. augustā plkst. 19.00 Latīņu stila džeza grupas, Braiena Linča Ņujorkas Universitātes Afro- karību džeza okteta
koncerts. Biļetes cena: Ls 1.00 (Kultūras namā). Plkst. 14.30 meistarklase
Jelgavas Mūzikas vidusskolā.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

AUGUSTĀ

Datums

Kursi

24.08. - 21.09.

Darba aizsardzība un drošība uzticības personām (50 st.)

24.08. - 02.11. Darba aizsardzība un drošība (160 st.)
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 21. augustā pulksten 21 – roka klubs «Urbix rock style» piedāvā rokfestivālu «Mēs vecpilsētai». Uzstājas «Pūķa gars», «Taizels», «Inokentijs Mārpls»,
«Apēdājs», «Kiss of the Dolls» un «Huskvarn». Ieeja par ziedojumiem – Ls
3,50. Ziedojumi tiks atvēlēti slimnīcas «Ģintermuiža» Bērnu nodaļai, Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centram, radošo domu un darbu centram «Svētelis»
un Jelgavas vecpilsētas sakārtošanai (pie Jelgavas Ledus halles).
 26. augustā pulksten 19 – «Grammy» balvas ieguvēja džeza trompetista
Braiena Linča un Ņujorkas universitātes Afro-karību džeza okteta koncerts.
Koncertā B.Linčs uzstāsies ar talantīgiem mūzikas studentiem un piedāvās
plūstošu un mūsdienīgu latīņu džezu. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 28. augustā – Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 10 līdz 15
– tirgus, degustācijas un kultūras programma kopā ar pilsētas amatiermākslas kolektīviem – «Vēja zirdziņu», «Lielupi» un «Lustīgo Blūmīzeri». Radošās
darbnīcas. Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniegs
piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem. Pulksten 14 – gardākā
medus un gardākās sēkliņmaizes apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā). No
pulksten 16 līdz 18 – Piena paku laivu regate (Lielupē). Pulksten 19 – Brāļu
Riču un Dukuru ģimenes koncerts. Biļešu cena – Ls 2; 1 (Uzvaras parkā, lietus
gadījumā – kultūras namā).

Ceturtdiena, 2010. gada 19. augusts

«Man sāp sirds par to, kas
notiek Latvijas kultūrā»

Izstādes
 Līdz 5. septembrim – Pāvila Šenhofa gleznas no cikla «Čaka Rīga» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 5. septembrim – keramiķu Mārītes un Aleksandra Djačenko izstāde
«Līdzsvarā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Augustā – Ulda Janča ceļojuma fotogrāfiju izstāde «Indijas krāsas» (kultūras
nama 1. stāvā).
 Augustā – gleznotāja un rakstnieka Ulda Zemzara zīmējumu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Sestdien Jelgavu
pierībinās roķīgie

«Čells – tā ir mana dzīve. Ja tā varētu teikt, tad ar to es šobrīd mostos un gulēt eju, jo vēlos sasniegt augstas virsotnes. Tiesa, to nevaru šeit, tāpēc esmu izvēlējies Šveici. Taču vienmēr esmu gatavs atgriezties mājās un parādīt,
Foto: Ivars Veiliņš
ko esmu apguvis,» teic čellists Maksims Beitāns.

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Turpinot «bīdīt» ideju par
Jelgavas vecpilsētas attīstību un tās atdzīvināšanu,
sestdien, 21. augustā, pulksten 21 roka klubs «Urbix
rock style» roka cienītājus
ielūdz uz sen solīto rokfestivālu «Mēs vecpilsētai»,
kurā daļa savākto līdzekļu
tiks novirzīti vecpilsētas
sakārtošanai. Roķīgo tikšanās vieta – pie sporta un
atpūtas kompleksa «Zemgale» jeb Jelgavas Ledus
halles.
Paši festivāla organizatori šo pasākumu dēvē par jauno pagrīdes grupu
aktuālāko notikumu ne tikai Jelgavā,
bet visā Zemgalē. «Tas būs kaut kas
jauns un atšķirīgs. Mūsuprāt, tie būs
īpaši svētki rokmūzikas cienītājiem.
Kā jau iepriekš teicām, šoreiz – ar
piegādi mājās,» stāsta kluba pārstāvis Kaspars Galsons. Par godu
festivālam visas dienas garumā pie
«Zemgales» darbosies nereālo nieciņu
tirgus. Tiesa, tajā nebūs nopērkami
sīkumi, kas parastā gadatirgū, bet
gan pavisam kas cits – lietas, kuras
iecienījuši roka dzīvesstila piekritēji.
Paredzēts, ka te darbosies arī tetovēšanas studija «Arno Tatto Studio».
Bet vakarā uz rokfestivāla «Mēs
vecpilsētai» skatuves kāps «Pūķa
gars». K.Galsons stāsta, ka šī ir
jauna grupa no galvaspilsētas, bet
ar savu odziņu, kas spēlē emocionālā smagā roka stilā. Piedalīsies
arī krievu rokgrupa «Taizels», kura

spēlē melodisku rokmūziku, kas
nedaudz pielīdzināma slavenās
grupas «AC/DC» repertuāram. Viņi
uzstājušies arī Samāras rokfestivālā
Krievijā. Koncertu sniegs arī savdabīgā blice «Apēdājs», kurā spēlē
mūziķi, kuri darbojas jau plaši pazīstamajā «Dzelzs vilkā». «Viņi savā
repertuārā diezgan ietekmējušies,
ja tā var teikt, no «Nirvanas» un
Ozija Osborna,» piebilst K.Galsons.
Savdabīgu un interesantu šoviņu
uz Jelgavu noteikti atvedīs grupa
«Kiss of the Dolls» – tā ir vienīgā
grupa, kas uzstājoties sarīko arī
interesantu šovu. Piemēram, gada
sākumā, kad viņi uzstājās «Cepurē
nost», uz skatuves bija kārtīga pirātu
ballīte. «Protams, neiztrūkstošas ir
arī tādas leģendas kā «Huskvarn»
ar mūsu Normundu Štefenhagenu
jeb Urbix priekšgalā un «Inokentijs
Mārpls»,» piebilst K.Galsons. Šis
pasākums sasaistīts ar labdarības
akciju «Labā jauda», kuras laikā pie
«Zemgales» notiks pasākums «Wheels of charit» ar tūrisma enduro,
ielas motobraucēju sacīkstēm, džipu
stūrmaņu sacensībām, autoklubu
sporta spēlēm, BMX, pocketbike sacensībām. Viss sāksies pulksten 10,
bet vakarā – rokfestivāls. Uz dienas
pasākumiem ieeja par ziedojumu – 1
latu, uz rokfestivālu ziedojums 3,50
lati. Pasākuma dienas daļā savāktā
nauda tiks novirzīta Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» Bērnu nodaļai, Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centram, radošo
domu un darbu centram «Svētelis»,
bet vakara daļas ziedojumi – Jelgavas
vecpilsētas atjaunošanai.

Bibliotēkā Ulda Zemzara darbi Vasaras radošās darbnīcas
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā
otrdien atklāta gleznotāja un rakstnieka
Ulda Zemzara zīmējumu izstāde. Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis informē, ka izstādē var skatīt
U.Zemzara zīmētos portretus – vecākus
un pavisam jaunus. Izcilākie portreti ir
kordiriģenta Haralda Medņa, meitas Laumas, kura 90. gados kļuva par vienu no
pirmajām Latvijas skaistumkaralienēm,
arī Jelgavas radu un citu. Tie lielākoties
darināti
ar ogli,
dažkārt
«piepalīdzot»
tušai vai
krītam.

Mazie jelgavnieki «Pilsētas pasāžā»
aicināti uz vasaras radošajām darbnīcām. Tās strādā līdz 20. augustam
un no 23. līdz 27. augustam no
pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz
16. Darbnīcu organizatori informē,
ka katru dienu ar dažādām spēlēm
un radošiem darbiem bērni varēs
pasauli izzināt caur vienu maņu
– garšu, redzi, dzirdi, ožu vai tausti.
Tāpat dienas laikā bērni varēs izgatavot ko skaistu – dārzeņu skulptūras,
smaržīgus tējas mošķīšus. Maksa
par vienas nedēļas nodarbībām – 12
lati. Pieteikties vasaras radošajām
darbnīcām var pa tālruni 26824834
(Ieva Hofmane) vai e-pastu:
radosasdarbnicas@inbox.lv.

Jaunais čellists Maksims Beitāns mūziķu vidū jau tiek
uzskatīts par pasaulslavenā
čellista Mišas Maiska pēcteci,
jo spēj uz čella virtuozi izspēlēt vijoļu partijas. Koncertu
afišās rakstīts, ka viņš pārstāv
Šveici, taču patiesībā šis jauneklis ir no Jelgavas un čellu
iemīlējis tieši Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Šobrīd uz
diviem mēnešiem Maksims
ir mājās – Jelgavā – un gatavojas lielajam solokoncertam
Latvijā 25. augustā pulksten
19 Rīgas Latviešu biedrības
namā.
Maksims Jelgavas Mūzikas vidusskolu absolvējis 2006. gadā, vēlāk trīs gadus
mācījies Londonas Karaliskajā mūzikas
koledžā, bet nu jau gadu par savu dzīves
un pilnveides valsti izvēlējies Šveici un
studē maģistrantūrā Šveices konservatorijā Lugano. «Kāpēc Šveice? Tāpēc, ka
man ir iespēja mācīties pie slavenā profesora Johannesa Guricka. Jā, pēc lielās
Londonas biju pārsteigts, ka tagad uz
laiku tieku «ieslodzīts» mazajā pilsētā
Lugano, taču tur ir visi apstākļi, lai es
mācītos, sevi pilnveidotu un spēlētu vēl
labāk. Tur ir kolosāli, smaidīgi cilvēki,
kādus es diemžēl neredzu mājās, Latvijā,» atzīst Maksims. Runājot par dzīvi
Lugano, Maksims stāsta, ka atšķirībā
no Latvijas skolām viņa skola ir atvērta
24 stundas diennaktī un spēlēt var iet,
kad vien vēlas. Tiesa, ne pie atvērta loga,
citādi par traucēšanu var pienākties
bargs sods. «Kaimiņus traucēt nedrīkst.
Uzreiz klāt policija, pirmo reizi tevi
pabrīdina, vēlāk jau sods – 1000 franki
jeb aptuveni 500 lati. Logus nevirinu, lai
nesagādātu sev nepatikšanas,» smaidot
teic Maksims.

rezultātā mums atņēma visu nopelnīto.
Vairs neatceros, cik tas bija, taču stundā var nopelnīt ap 150 latiem,» stāsta
Maksims. Šveicē īpaši domāts par to, lai
netiktu traucēti vietējie iedzīvotāji, tieši
tālab uz ielas spēlēt var tikai no pulksten 12 līdz 13.30 un no 17 līdz 20.
Jaunā čellista ikdiena esot ļoti saspringta, tāpēc vairs neatliekot laika
ielu muzicēšanai. Galvenais esot privātstundas pie skolotāja, kopīgas koncertprogrammas ar slaveniem mūziķiem.
«Mans virziens ir solo performance,
taču nevaru arī bez kamermūzikas,
tāpēc spēlēju orķestrī. Brīvajā laikā arī
sportoju. Protams, visam pa vidu vēl
koncerti,» stāsta Maksims.

Pietrūkst Jelgavas Mūzikas
vidusskolas disciplīnas

Tiesa, Jelgavā viņš vairs nav īpaši
biežs viesis, vien šogad gadījies mājās
būt jau otro reizi. Februārī čellists piedalījies Latvijas mūzikas Gada balvā,
pirmo reizi kopā ar Latvijas Nacionālās
operas pirmo vijoli Raimondu Ozolu
uzstājoties ar programmu Maikla Džeksona piemiņai. Un tagad pārbraucis,
lai sniegtu solokoncertu. Taču mūziķis
atzīst, ka Jelgavā viņam ir prieks atgriezties un vienmēr ir gatavs parādīt,
ko iemācījies. «Mūziķiem visa dzīve ir
ceļojums, taču ir patīkami apzināties, ka
man Jelgavā ir mājas, kur mani vienmēr
gaidīs,» teic Maksims. Viņam mūsu pilsēta vairāk asociējas ar Mūzikas skolu,
kur viņš pavadījis dzīves lielāko un, kā
pats saka, labāko daļu, neskatoties uz
stingro disciplīnu, kas no viņa prasīta.
«Varbūt pat tā disciplīna, kas ieaudzināta te, man mazliet pietrūkst Šveicē. Es
esmu ļoti pateicīgs savai skolotājai Irinai
Titarenko, kura mani «ganīja» kā savu
dēlu, ievadīja čella spēlē, ļāva iemīlēt šo
instrumentu. Pie viņas es atnācu, kad
vēl nebiju četrus gadus vecs, pateicoties
mammai, kura parādīja fotogrāfiju ar
šo instrumentu un prasīja: «Gribi tādu
Uz ielas var muzicēt
spēlēt?» Ko es zināju tādā vecumā, tikai
tikai četras ar pusi stundas
teicu «jā» un, līdzi ņemot savas rotaļlieMaksims atklāj, ka arī pret ielu mu- tas, mēroju ceļu uz Mūzikas skolu. Un
zikantiem tur attieksme ir pavisam cita te nu es esmu,» stāsta Maksims.
– ieviesta sava sistēma. Latvijas kārtība
mums visiem diezgan skaidra – mūziķis «Mūzika nav sports, bet bauda»
grib nopelnīt, aiziet, piemēram, vakarā
Jā, te nu viņš ir. Viņam jau bijuši neuz Vecrīgu un vienkārši uzspēlē. «Katrs skaitāmi koncerti, jau 17 starptautiskos
mūziķis taču grib papildus nopelnīt, un konkursos saņēmis godalgotas vietas,
spēlēt uz ielas ir viens no ātrākajiem viņa kontā ir četras «Grand Prix» balvas
variantiem, kā iegūt lieku kapeiciņu. – divas konkursā «Talants Latvijai», vieTiesa, man tas beidzās neveiksmīgi. nu Austrijā un 2004. gadā, vēl mācoties
Proti, izrādās, ka šeit par to, ka spēlēsi, mūsu Mūzikas vidusskolā, viņš saņēmis
ir jāsamaksā 20 franki jeb 10 lati, tikai Latvijas Nacionālās operas dibinātāja
tad saņem atļauju. Mēs to nezinājām, un Teodora Reitera «Grand Prix» balvu.

«Mūzika nav sports, bet gan bauda,
tāpēc vienmēr koncertējot uzsvaru lieku uz sevis parādīšanu, ne prēmijām.
Protams, ir patīkami tās saņemt, taču
lielākā mūziķa balva ir brīdī, kad viņš
ir apmierināts ar savu sniegumu. Man
galvenais ir kontakts ar publiku, jo tās
ir tādas emocijas! Mūzikai virsotnes
ir augstas! Manuprāt, esmu vēl tikai
pašā sākumā. Tikai tagad saprotu, ka
mūzika ir grūta un tas viss prasa daudz
pūļu, pacietību un koncentrēšanos, lai
uzkāptu virsotnēs,» tā Maksims.

«Latvijā ir tik daudz
talantīgu jauniešu»

Taujāts, vai kādu reizi sevi pieķēris
pie domas atgriezties Latvijā, Jelgavā,
Maksims atzīst, ka viņš mīl savu pilsētu, taču viņam sāp sirds par to, kas
Latvijā notiek ar kultūru. «Diemžēl
Latvijā kultūrai pievērš arvien mazāku
uzmanību. Ar kultūru mēs saprotam
ļoti daudz – dejot, dziedāt, spēlēt,
gleznot, deklamēt... Mani, protams,
vairāk interesē, kas notiek ar klasisko
mūziku. Mums ir tik daudz talantīgu
jauniešu, vajag tikai nedaudz pabīdīt
viņus, un Latvijas vārds skanēs pasaulē
ļoti plaši. Paldies manai skolai, pilsētai,
kas mani atbalstīja, un, pieliekot savu
gribasspēku, pūles, es varēju tikt tālāk.
Tieši tāpēc es mīlu savu skolu, savu
pilsētu. Diemžēl šobrīd Latvijā es sevi
neredzu. Šveicē ne tikai mūzikas, bet
arī dzīves līmenis ir augstāks, tāpēc
tagad esmu tur,» atzīst Maksims, tomēr
nenoliedz, ka ir mazliet noguris no
dzīves ārpus Latvijas un tagad divus
mēnešus padzīvos Jelgavā. Maksims
neslēpj, ka augstākas prasības mācoties
noteikti ir Latvijā. «Viņiem sistēma
ir pielaidīgāka, taču ir iespēja studēt
pie plaši pazīstamiem mūziķiem,» tā
Maksims.

Gatavojas solokoncertam

Arī šobrīd Maksims, kā agrāk, teju
katru dienu mēro ceļu uz Mūzikas skolu, lai kopā ar skolas pedagoģi pianisti
Natāliju Prihodčenko sagatavotos Maksima solokoncertam, kurā skolotāja
spēlēs klavieres. Tas notiks nākamtrešdien, 25. augustā, pulksten 19 Rīgas
Latviešu biedrības namā. Programmā
– Ludviga van Bēthovena, Gabriela
Forē un Astora Piacollas skaņdarbi.
«Šie darbi būs manā interpretācijā. Tā
teikt, ar mazliet jaunu skanējumu,» tā
Maksims. Jāpiebilst, ka Maksims ar
koncertiem līdz šim Jelgavā uzstājies
kultūras namā un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

